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VOORWOORD. 
 
Hebben we in Uit Israëls profetie het oog willen openen voor de 
toekomstige vervulling van een groot deel der profetie, in dit deel 
hebben we een afgerond overzicht willen geven van de Tijden der 
Eeuwen voor zover het God behaagd heeft ons daarin inzicht te geven. 
Het ontsluiten der profetie geeft reeds veel licht. Dit wordt zeer 
versterkt door een blik op het raadsplan van God, dat Hij uitwerkt in 
de Tijden der eeuwen. Dit deel is daarom een noodzakelijke 
aanvulling en voortzetting van het eerste, vormt wel een geheel op 
zichzelf maar steunt het eerste en is nodig om de Schrift nog breder te 
leren overzien. 

Voor zover ons bekend is, bestaat er geen enkel werk of werkje in 
het Nederlands, dat de Schriftgegevens over de eeuwen in hun geheel 
uiteenzet en verwerkt. Is het wonder, dat er zoveel misverstand en 
donkerheid is? Zonder een omlijnd begrip van het woord, « 
eeuwigheid » is de Schrift een chaos van tegenstrijdigheden. Alleen 
dieper onderzoek en consequent vasthouden aan de eenmaal ontdekte 
en onwrikbaar vaststaande betekenis van het woord, « eeuwigheid », 
doet het schone « voornemen der eeuwen » ontdekken. We krijgen 
daarbij een perspektief, dat ver over het Chiliasme, de leer van het 
toekomstige duizendjarige rijk, heen reikt. Wie eenmaal heeft 
verstaan, wat Gods Woord verstaat onder « eeuwigheid » en de 
Schriftgegevens in dezen leert ordenen, ontvangt een breed inzicht 
over Gods raadsplan. Het doet hem terug- en vooruitzien in de tijden 
der eeuwen en brengt vele dingen, die eerst problemen leken, tot een 
eenvoudige oplossing terug. 

Alleen, men zij ook hier, evenals bij de profetieën, consequent. Niet 
halverwege blijven steken, maar tot het eind toe doorgaan en eerst 
daarna de slotsom opmaken. 

Voor de leidende beginselen, de spelling, enz. zie Deel I 
Dat ook deze studie moge dienen tot verrijking van het Schrift 

inzicht,tot verdere vrijmaking van de traditie en bovenal tot meerdere 
kennis van God en Zijn heerlijke deugden, is de wens van 
 
DE SCHRIJVER. 
 
 

5



 
 
 

INLEIDING 
 
MOEILIJKHEDEN EN ONJUISTHEDEN. De H. S. is in meer dan één 
opzicht een probleem. Dat bleek reeds t. o. v. de uitlegging der 
profetie. De verschillende meningen daarover, bewijzen dat. 

Hetzelfde is het geval met het begrip « eeuwigheid » in de H. S. Er 
ligt een donkerheid over, waaraan de duisternissen dezer eeuw niet 
vreemd zijn. De Westerse theologie heeft ons leren spreken van een « 
nooit begonnen eeuwigheid », van « de eindeloze eeuwigheid » en 
meer dergelijke termen, die vreemd zijn aan de Schrift. Nu zijn termen 
niet aan de Schrift ontleend, doch een Schriftuurlijk begrip 
weergevend of samenvattend, niet ontoelaatbaar. Ware zo het 
Schriftuurlijk begrip « eeuwigheid » in bovengenoemde termen 
samengevat, dan konden we daar vrede mee hebben. Dat nu is niet het 
geval. Men heeft met dergelijke termen begrippen binnengeloodst, die 
nimmer door God gezegd of bedoeld zijn. Daarmee is de Schrift 
verduisterd en tot een onontwarbaar Boek gemaakt. En dat is ze in 
genen dele. 

Satan is er steeds op uit Gods Woord dooreen te werpen. Hij heet 
dan ook Diabolos, d. i. dooreenwerper. Hij bedient zich van de Schrift 
om Gods openbaring te omsluieren. Op profetisch terrein doet hij dat 
door de « vergeestelijking », wat neerkomt op verdraaiing, op dit 
terrein door een deksel te werpen over wat God gezegd heeft. Dat 
deksel wordt door het inzicht verkrijgen in de profetische 
tussenruimten reeds voor een deel afgeworpen. Maar nog niet ten 
volle. Het kan nog verder weggenomen worden door na te gaan, wat 
de Schrift onder « eeuwigheid » verstaat. 

Een grote moeilijkheid tot beter inzicht in dezen, is de zich niet 
gelijkblijvende vertaling, bewijs, hoe de vertalers zelf geen voldoende 
of zelfs weinig licht over dit belangrijke punt hadden. De 
oorspronkelijke woorden zijn willekeurig vertaald, naar eigen inzicht 
of uit andere vertalingen overgenomen en gebonden aan het inzicht 
der traditie van die dagen. 
 
NIEUW ONDERZOEK NODIG. De opening van het profetische Woord 
heeft tot consequentie een nieuw onderzoek naar het Schriftuurlijk 
begrip « eeuwigheid ». Ieder Bijbellezer kan dit, met behulp van een 
goede konkordantie, instellen en zonder de grondtalen te kennen, wat 

6



vanzelf het onderzoek zeer vergemakkelijkt, tot juister inzicht komen. 
In elk geval kan hij controleren of de dingen alzo zijn als we de 
grondtekstgegevens naar voren brengen. Het geheel, dat we dan 
verkrijgen, zal blijken veel dieper en samengestelder te zijn dan men 
meende dat het eerst was en de Schrift zal ongemeen aan 
Goddelijkheid en kracht winnen. De realiteit geeft meer te 
aanschouwen dan de vaagheid der traditie. 

Sommigen zullen wellicht menen, dat dit alles veel te 
intellectualistisch is, te veel tot het verstand spreekt. Hiertegen zij 
opgemerkt, 1º dat God om iets te openbaren, Zich altijd tot het 
verstand, de rede, richt; 2º dat het drijven op het gevoel zonder kennis 
van Gods Woord nog gevaarlijker is dan het geleid worden door het 
verstand; 3º dat wij deze dingen niet uit ons verstand naar boven 
brengen, maar dat ze in Gods Woord gegeven zijn en God ons 
verstand heeft willen verlichten om ze te mogen zien en ze te 
combineren; 4º dat de Schrift spreekt van het komen tot volle 
verzekerdheid des verstands (Col. 2:2), opdat niet iemand, voegt de 
apostel er bij, u misleide met beweegredenen, die een schijn hebben 
(2:4). 

Wie eenmaal ingezien heeft wat het Schriftuurlijk begrip « 
eeuwigheid » behelst, zal Gods Woord nader ontsloten zien en 
daarmee een versterking des geloofs verkrijgen, die zowel verstand als 
gevoel als wil omspant en zich uitstrekt tot ons gehele wezen. 

Ons geschrift zal voornamelijk handelen over de tijden der eeuwen. 
Aan het eind geven we de Schriftkronologie, die tot merkwaardige 
uitkomsten leidt. Met tijdsberekeningen over de wederkomst van 
Christus laten we ons in genen dele in. Wij zijn afkerig van alle 
berekeningen toegepast op toekomstige gebeurtenissen. Alle, die tot 
nu toe gegeven zijn, hebben gefaald en alle, die in deze bedeling nog 
opgesteld zullen worden, zullen dat o. i. doen. T. o. v. de tijden der 
eeuwen make men geen berekening buiten de Schrift om. Al heet ons 
werk: De Tijden der eeuwen, men zoeke daarin geen tijdrekenkundige 
uiteenzetting voor de toekomst. Die ontbreekt geheel en al. 
 
HET « EEUWIG VOORNEMEN ». God heeft een « eeuwig voornemen» 
gemaakt. Het Grieks zegt: het voornemen der eeuwen. Wie verstaat, 
wat « eeuwigheid » in de H. S. betekent, kan het voornemen der 
eeuwen verstaan. Dat is nodig om de veelvuldige wijsheid Gods 
bekend te kunnen maken aan de overheden en de machten in de hemel 
(Ef. 3:10, 11). Hieruit ziet men, dat het inzicht in het « eeuwig 
voornemen » voert tot verheerlijking van God. We hopen dan ook, dat 
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de lezer aan het einde van dit werk met Judas:25 moge zeggen: « De 
alleen wijze God onze Behouder (is) door Jezus Christus onze Heere, 
majesteit, kracht en macht voor alle eeuw(igheid) en nu en in alle 
eeuwigheden (eeuwen) Amen. » 
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1. DE SCHRIFT LEERT MEER DAN 
EEN « EEUWIGHEID » 

 
DE VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE WOORDEN. Algemeen 
wordt het woord « eeuwigheid » opgevat als betekenend een eindeloze 
duur, een tijd zonder begin en zonder einde. Dit is de algemene 
traditionele leer. Nu zou men t. o. daarvan, bij nauwkeurige lezing der 
Schrift, zeer wel tot andere gedachten kunnen komen, indien de Staten 
Vertaling (= St. V.) niet mede de onkunde en de verwarring in de hand 
werkte. Zij toch vertaalt het Hebreeuwse woord « olam » en het 
Griekse « aioon » nu eens door wereld, dan weer door eeuw, dan weer 
door eeuwigheid, dan weer op nog andere wijze (van ouds, overlang, 
nimmermeer, enz.). De Vertaling blijft hierin zichzelf niet gelijk, zeer 
tot schade van het inzicht. 

Gods Woord is geheel geinspireerd. Daarmee moet ernst gemaakt 
worden, ook t. o. v. de vertaling. Nu bestaan weliswaar de 
oorspronkelijke handschriften niet meer, maar niettemin heeft God 
gezorgd, dat we goede afschriften hebben, die Zijn openbaring 
betrouwbaar weergeven. Bij het vertalen daarvan moet men, indien 
dat ook maar enigszins mogelijk is, hetzelfde grondwoord door 
eenzelfde Nederlands of Duits of Engels woord weergeven. Dat eist 
Gods Schrift. God blijft Zichzelf gelijk en hoewel de woorden 
menselijk zijn, is hun samenvoeging en betekenis Goddelijk. Alleen 
de Heilige Geest kon dit over een tijdvak van ± 1500 jaren bij ± 40 
schrijvers doorvoeren. 

Wat zien we nu bij de Vertaling. Dit: de St. V. heeft niet consequent 
het Hebr. woord olam en het Gr. aioon weergegeven. Nu geven we 
toe, dat een zichzelf gelijkblijvende vertaling wegens de 
onvolledigheid en onvolkomenheid van onze taal (en ook van andere) 
praktisch onmogelijk is. Toch moet de Schrift door noeste studie beter 
vertaald worden dan de St. Vertaling dit doet en bijzonder dit deed t. 
o. v. het woord « eeuwigheid ». Al staat de St. V. als een eerste 
rangswerk in vele opzichten boven vele andere vroegere 
overzettingen, het blijkt thans dat ze leemten en onjuistheden heeft, 
die Gods Schriften onzuiver weergeven. 
 
DE ST. V. EN HET WOORD EEUWIGHEID. Het Hebr. woord olam en 
het Gr. aioon zijn, vooral thans, tamelijk moeilijk goed te vertalen. We 
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willen het beproeven. Vertaalt men ze door « eeuw », wat de St. V. 
ook meer dan eens doet, dan ligt de verwarring met het tijdvak van 
100 jaar, dat we ook zo noemen, enigszins voor de hand, maar meer 
nog het bezwaar, dat we bij het bijvoegelijk naamwoord eeuwig aan 
een eindeloosheid denken, die in de Hebr. en Gr. woorden juist 
buitengesloten wordt. 

Vertaalt men ze door « eeuwigheid », wat de St. V. ook meer dan 
eens doet en waardoor ze aan zichzelf ongelijk wordt, dan drukken ze 
een eindeloze duur uit, omdat we thans dat begrip aan dat woord 
verbinden. 

Vertaalt men ze door « wereld », wat de St. Vert. 
verwarrenderwijze ook doet, dan denken we aan het geschapen 
geordende heelal. 

Daarom geven we in dit geval en met betrekking tot onze tijd, de 
voorkeur aan het onvertaalde woord en nemen daarvoor bij voorkeur 
het woord aioon, dat in onze woordenboeken niet geheel en al 
onbekend is en ontleend is aan het Grieks. We laten dit dus 
onvertaald, omdat er thans geen geschikt Nederlands woord voor te 
vinden is, dat de betekenis goed weergeeft. We willen dit nog even 
aantonen. 

Wereldtijd zegt te weinig of niets. We denken daar óf aan iets 
anders óf aan een wereld, die de H. S. niet kent. 

Wereldperiode is minder juist, omdat een periode feitelijk een 
onderdeel is van een tijdperk of van een aioon en niet samenvalt met 
de duur van een wereld. 

Wereldtijdperk is niet veel beter, 't is slechts een Nederlands woord 
voor periode. 

Eeuw betekent thans 100 jaar, eeuwig eindeloos, eeuwigheid 
eindeloze duur. Het een is te beperkt, het ander te ruim, oneindig 
groot. 

Wereldtijdloop en wereldtijdgang of wereldgang geven ook niet 
precies weer, wat olam of aioon uitdrukken, ze benaderen het begrip 
wel, maar zijn meer gemaakt Nederlands. 

Wat betekent olam of aioon dan. Met deze woorden drukt de Schrift 
een voortschrijdende wereldontwikkelingsgang uit, aanvangend in een 
beginpunt, zich verbredend tot een stralenbundel van feiten en 
gebeurtenissen en zich ten slotte samentrekkend, concentrerend in een 
einddoel of eindpunt. In de voortschrijdende gang ligt het tijdskarakter 
besloten, in de wereldontwikkeling de geleidelijke ontplooiing ervan 
Door het niet vertalen wordt het onderzoek naar de betekenis van deze 
woorden in de hand gewerkt. We spreken dus als regel van olam en 
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aioon of olami(e)m en aionen. 
 
MEER DAN EEN AIOON. Wat leert de Schrift nu in dezen? Dit, dat er 
meer dan een aioon is, meer dan één « eeuwigheid », dus dat de 
eeuwigheid geen tegenstelling vormt met de tijd, maar zelf tijd is. We 
zullen dat uit enkele uitdrukkingen bewijzen, eerst uit de voor de hand 
liggende, dan uit die, welke door middel van een concordantie te 
vinden zijn. Achtereenvolgens gaan we na: 
 

1. Deze eeuw en de toekomende. 
2. Het einde van de eeuw. 
3. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
4. Eeuwig en altoos. 
5. Eeuwen in de meervoudsvorm. 

 
 

1. Deze eeuw en de toekomende. 
 
DEZE EEUW. In Luk. 20:35 lezen we: « De kinderen (Gr. DIE EEUW. 
zonen) dezer eeuw (Gr.: aioon) trouwen en worden ten huwelijk 
uitgegeven, maar die waardig zullen geacht worden die eeuw (Gr. 
aioon) te verwerven en de opstanding uit de doden, zullen niet meer 
trouwen noch ten huwelijk uitgegeven worden, want zij kunnen niet 
meer sterven, want zij zijn den engelen gelijk en zij zijn kinderen (Gr.: 
zonen) Gods, dewijl zij kinderen (zonen) der opstanding zijn ». 

De Heere Jezus leert hier, dat deze eeuw, (Gr. aioon) gevolgd wordt 
door een andere, die Hij « die eeuw » noemt. Dat die aioon nog niet 
begonnen is, blijkt hieruit, dat de opstanding nog niet heeft plaats 
gehad. Deze eeuw is dus nog niet geëindigd, zolang de opstanding niet 
geschied is. Eerst dan begint de volgende. Het woord aioon, hier door 
eeuw vertaald, is elders door eeuwigheid vertaald. Had de St. V. dit 
hier ook gedaan, dan zou er staan: De kinderen dezer eeuwigheid 
trouwen... enz., maar die waardig geacht zullen worden die 
eeuwigheid te verwerven... enz. en hadden we gezien, dat we reeds in 
een eeuwigheid leven. 

De term: Deze eeuw komt ook nog voor in 1 Cor. 1:20: « Waar is 
de onderzoeker dezer eeuw ? » (aioon). In 1 Cor. 2:6 en 8 is dezelfde 
term vertaald door: wereld. Hier had moeten staan: de oversten dezer 
eeuw, want in de toekomende eeuw zal de Heere regeren. In 2 Cor. 
4:4 staat weer de term: « Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs zij in 
deze wereld (aioon), die wordt dwaas ». Hoewel hier schijnbaar van 
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minder stoornis, is de vertaling niet zuiver. Men leze ook hier: in deze 
eeuw. 

In 2 Cor. 4:4 lezen we: de god dezer eeuw. Nu plaatste de St. V. 
niet: wereld. 

Gal. 1:4 luidt: « Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, 
opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld ». Hier 
heeft het Gr.: uit deze tegenwoordige boze aioon. Paulus ziet hier 
waarschijnlijk op de opname van 1 Thess. 4. Dan wordt een groep 
gelovigen uit deze aioon, uit het wereldproces, dat nu zijn loop heeft, 
uitgetrokken, maar niet uit deze wereld, het samenstel der dingen, wijl 
ze de Heere tegemoet gaan in de lucht. 

Rom. 12:2 zegt: « Wordt dezer wereld niet gelijkvormig ». Gr.: 
wordt deze aioon (eeuw) niet gelijkvormig. Dat deed Demas, die de 
tegenwoordige wereld, Gr. de nu zijnde aioon, lief kreeg. 2 Tim. 4:10. 
Dezelfde term: de tegenwoordige wereld, Gr. de nu (zijnde) aioon, 
heeft ook Tit. 2:12: « en onderwijst ons dat wij... godzalig leven 
zouden in deze tegenwoordige wereld ». Gr. de nu (zijnde) aioon. 

In al deze teksten wordt door het woord « deze » of door « nu » een 
tegenstelling aangeduid met « die » n.l. die aioon, die eeuw, waarvan 
Luk. 20:35 spreekt, d. i. in de toekomende. 
 
DE TOEKOMENDE EEUW. Van de toekomende eeuw spreekt de Heere 
in Mt. 12:32: « En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den 
Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar zo wie tegen 
den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven 
worden, noch in deze eeuw (aioon), noch in de toekomende. » 

Van die eeuw spreekt ook Mk. 10:30 .. .« hij ontvangt honderdvoud 
nu in dezen tijd... en in de toekomende eeuw (aioon) het eeuwige 
(aionische) leven, d. i. het leven, behorend bij, passend bij, genoten in 
die aioon. Zo ook Luk. 18:30. 

Ef. 1:21 is mede een bewijs « ...verre boven alle overheid en macht 
en kracht en heerschappij en allen naam die genaamd wordt, niet 
alleen in deze wereld, (Gr. aioon, dus eeuw), maar ook in de 
toekomende. » 

Uit deze Schriftplaatsen blijkt dus, dat deze eeuw in tegenstelling 
staat met de toekomende. Waar nu deze eeuw een tijdsloop is, is het 
de toekomende ook. De tijd gaat niet over in de « eindeloze 
eeuwigheid », zoals men der traditie getrouw meent en leert, maar in 
een nieuwe tijdsloop. Dan ligt er een nieuwe aioon voor ons. Ook dan 
zal er tijd zijn, dagen en weken en maanden en jaren. De toestanden 
en omstandigheden zullen echter anders worden. Dan immers is 
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Christus wedergekomen tot wederoprichting der voorzegde dingen. 
(Zie deel I Uit Israëls profetie). 
 
DE OVERGANG. Aan het eind van onze aioon heeft de opstanding 
plaats waarnaar vele gelovigen in Israël verlangden. Daniël zal rusten 
en opstaan in zijn lot in het einde der dagen, Dan. 12:13. Martha en 
Maria verlangden naar de opstanding « ten laatsten dage », Joh. 11:24. 
Die laatste dagen dezer eeuw zullen geweldig bewogen tijden zijn. « 
Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend drie honderd 
vijf en dertig dagen », zegt Daniël 12:12. Dat is de laatste dag der 
eeuw, gerekend vanaf de tweede helft van Daniëls 70ste jaarwerk, die 
toekomstig is. (Zie Dl I, Het boek Daniël). Wie dan leeft en in 
Christus gelooft; zal niet sterven in der eeuwigheid d. i. in de 
toekomende eeuw en die gestorven is zal dan herleven, Joh. 11:24. 

Vooraf gaat echter de voleindiging der eeuw, daarna komt het 
einde, het eindpunt. Indien die dagen niet verkort werden zegt de 
Heere, zou geen vlees behouden worden. Mt. 24:22. De afloop is dus 
somber, het begin der volgende eeuw of aioon gelukkig; de eerste 
opstanding van Op. 20 heeft plaats en het aionisch leven vangt aan, 
Mk. 10:30, Lk. 18:30. 
 
 

2. Het Einde van de Eeuw. 
 
DE VOLEINDING DER WERELD. Dat de tegenwoordige aioon een eind 
heeft, leert het Grieks beter dan de St. V. De term komt 5 maal voor 
uitsluitend in Mattheus. Als Christus met de discipelen op de Olijfberg 
is gekomen, vragen de jongeren naar drie dingen, n. l.: Zeg ons 
wanneer deze dingen (n. l. de verwoesting van de tempel) zullen zijn 
en welk zal het teken zijn van Uw toekomst en van de voleindiging 
der wereld ». Mt. 24:3. Hier wordt de « voleinding der wereld » 
verbonden met de toekomst, d. i. wederkomst van Christus. 

De onjuiste vertaling is oorzaak, dat men is gaan menen, dat bij 
Christus' wederkomst de wereld zal vergaan. Dit nu staat er niet. De 
discipelen vragen naar de voleinding van de aioon, Gr. sunteleia tou 
(toe) aioonos, het zich samen-op-eenpunt-richten van de stromingen 
en dingen van deze aioon, deze wereldgang. 

Van die sunteleia, de « sameneinding », had de Heere Zijn 
discipelen reeds eerder gesproken en wel in Mt. 13. Daar gebruikt Hij 
driemaal de term, n. l. in vs. 39, 40 en 49. 

Mt. 13:39 « ...en de oogst is de voleinding der wereld zegt de St. V. 
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Het Grieks heeft: de sunteleia tou (toe) aioonos, de sameneinding van 
de aioon. 

In vs. 22 had de Heere reeds gesproken van « de zorgvuldigheden 
dezer wereld ». Gr.: « de zorgvuldigheden van de aioon »; in vs. 39 
spreekt Hij van de voleinding van de aioon. 

In vs. 40 komt de term weer voor: « Alzo zal het ook zijn in de 
voleinding dezer wereld ». Het Gr. heeft: in de sunteleia tou aioonos. 

In vs. 49 vinden we de term voor de derde keer: « Alzo zal het in de 
voleinding der eeuwen wezen, de engelen zullen uitgaan en de bozen 
uit het midden der rechtvaardigen afscheiden ». 

Voor: « de voleinding der eeuwen » heeft het Gr.: « de sunteleia tou 
aioonos ». 

Men ziet, hoe onregelmatig de vertaling is: eerst tweemaal: 
voleinding der wereld vs. 39 en 40, dan: voleinding der eeuwen vs. 
49 ,eerst het woord wereld, dan het woord eeuwen, eerst een 
enkelvoudig woord, dan een meervoud. 

De discipelen wisten, dat er een toekomende eeuw zou aanbreken, 
een nieuwe olam. Dat is de leer van het O. T. Door de gelijkenissen 
van Mt. 13 had de Heere hun mede geleerd, dat de overgang van de 
ene in de andere aioon met een crisis zou gepaard gaan. Als de Heere 
nu in Mt. 24 zegt, dat de tempel zal verwoest worden, zien zij daarin 
de crisis aangegeven en vragen zij Hem verder daarnaar. Zo lezen we 
dan: 

Mt. 24:3 « Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het 
teken zijn van Uw toekomst en van de voleinding der wereld », Gr.: 
de sunteleia tou aioonos. Op deze drie vragen geeft de Heere dan het 
antwoord in hfdst. 24 en 25. 

In Mt. 28:20 komt de term de vijfde (laatste) maal voor. We lezen 
daar: « Ik ben met ulieden alle de dagen tot de voleinding der wereld 
», Gr. de sunteleia tou aioonos. De opdracht, die de Heere nu geeft, is 
toekomstig (zie Dl. I De Evangeliën). Dan, als de sameneinding komt, 
zal de Heere Zijn gelovig overblijfsel uit Israël nabij zijn alle de dagen 
van de voleinding. 

We hebben de term dus 5 maal in Mt. (en uitsluitend daar), n. l.: 
 

13:39 De oogst is de voleinding van de aioon. 
13:40 Het onkruid verbrand in de voleinding van de aioon. 

13:49 De engelen gaan uit in de voleinding van de aioon. 
24:3 Wanneer de voleinding van de aioon daar is.  

28:20 De Heere met hen al de dagen van de voleinding van de 
aioon. 
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3. Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid. 
 
TIENMAAL: VAN E. TOT E. Waar deze eeuw of eeuwigheid (olam of 
aioon) eindigt, dus niet eindeloos is, is het niet vreemd, dat in het O. 
T. de uitdrukking voorkomt: Van eeuwigheid tot eeuwigheid, (van 
olam tot olam). Hiermee valt het traditionele begrip ten enenmale, 
zelfs in de vertaling. Immers, als er sprake is van: van (de ene) 
eeuwigheid tot de andere, hoe kan dan de eeuwigheid eindeloos zijn. 
Als de ene eeuwigheid gevolgd wordt door de andere, moet er aan alle 
eeuwigheden eenmaal een einde komen, evenals de termen: van dag 
tot dag, van maand tot maand, van jaar tot jaar aangeven, dat de ene 
dag, of maand, of het ene jaar op de (het) andere volgt, maar dat elk 
daarvan eindig is en dan ook eindigt. 

In het Hebr. vinden we de uitdrukking van E. tot E. in de volgende 
teksten: 

1 Kron. 16:36 « Geloofd zij de Heere, de God Israëls, van E. tot E. 
» Zo ook 1 Kron. 29:10 en Ps. 41:14 en 106:48. Neh. 9:5 « Staat op, 
looft den Heere uw God van E. tot E. » 

Ps. 103:17; Ps. 90:2 « ... ja, van E. tot E. zijt Gij God. Ps. 103:17 « 
Maar de goedertierenheid des Heeren is van E. tot E. over degenen, 
die Hem vrezen. » 

Jer. 7:7 « Zo zal Ik u in deze plaats, en het land, dat Ik uw vaderen 
gegeven heb, doen wonen van eeuw tot eeuw.» 

Jer. 25:5 « ... en woont in het land, dat de Heere u en uw vaderen 
gegeven heeft, van eeuw tot eeuw. » 

Dan. 2:20 « De naam Gods zij geloofd van E. tot E. » Dus tienmaal 
dezelfde uitdrukking in het Hebr. 

Niet in de St. Vert. Men ziet, hoe deze in Jer. 7:7 en 25:5 vertaald 
heeft: van eeuw tot eeuw. Was ze zichzelf gelijk gebleven, dan zou er 
staan: van eeuwigheid tot eeuwigheid. Of omgekeerd zou er in de 
andere teksten moeten staan: van eeuw tot eeuw. Het Hebr. heeft geen 
verschil in de woorden, die de St. Vert. vertaalt door eeuw of 
eeuwigheid. Men ziet, hoe de Bijbel aan kracht zou winnen, indien de 
St. V. hier regelmatig was. De St. Vertalers meenden, dat zij 
eeuwigheid moesten plaatsen als Gods Naam genoemd werd, maar als 
er sprake is van het land van Israël zetten zij: van eeuw tot eeuw, wat 
voor onze oren het begrip van het Hebr. woord geheel wijzigt. Voor 
ons is een eeuw iets geheel anders dan een eeuwigheid, ze zijn niet 
moet elkaar te vergelijken, in het Hebr. bestaat dit verschil niet. Er 

15



staat steeds: olam. Van eeuw tot eeuw wekt de gedachte, alsof 
perioden van 100 jaar bedoeld waren. Dit is niet het geval. Israël zal 
het Land hebben van eeuwigheid (olam) tot eeuwigheid (olam). 
 
 

4. Eeuwig en altoos. 
 
NA DE TOEKOMENDE EEUW. De aioon of olam, waarin we nu leven, 
heeft dus een eind, want hij wordt gevolgd door een andere. Daarop 
wijzen de uitdrukkingen: deze eeuw en de toekomende, de voleinding 
der eeuw en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

De vraag rijst nu op: En wat als die aioon of olam geëindigd is. Of 
eindigt die niet. Nu wisten niet alle O. T. gelovigen daar een antwoord 
op. Sommigen zien al wel verder, maar eerst Paulus leert de afsluiting 
der aionen beter kennen. Bij vele O. T. gelovigen hing daar nog een 
sluier over. 

Zij spraken dan van: in eeuwigheid d. i. in de toekomende eeuw en 
verder. De Hebr. term daarvoor is in de St. Vert. veelal vertaald door: 
eeuwig en altoos, Hebr. olam va ed, letterlijk « eeuwig » en verder. 
Deze uitdrukking vinden we 15 maal, 12 maal in de Psalmen. 
Schrijven we deze teksten eerst af. 

Ex. 15:18 « De Heere zal in eeuwigheid en gedurig eren. » 
Ps. 9:6 « Gij hebt hun naam uitgedelgd in eeuwigheid en altoos. » 
Ps. 10:16 « De Heere is Koning, eeuwiglijk en altoos. » 
Ps . 21:5 « Het leven heeft Hij van U begeerd, Gij hebt het Hem 

gegeven, lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. » 
Ps. 45:7 « Uw troon o God is eeuwig en altoos. » 
Ps. 45:18 « ... daarom zullen U de volken loven, eeuwig en altoos. »
Ps. 48:15 « Deze God is onze God, eeuwig en altoos. » 
Ps. 52:10 « Ik vertrouw op Gods goedertierenheid eeuwig-lijk en 

altoos. » 
Ps. 104:5 « Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten, zij zal 

nimmermeer noch eeuwig wankelen. » 
Ps. 119:44 « Zo zal ik Uw wet steeds onderhouden, eeuwig en 

altoos. » 
Ps. 145:1 « 0 mijn God, Gij Koning, ik zal U verhogen en Uw naam 

loven in eeuwigheid en altoos. » 
Ps. 145:2 « Te allen dage zal ik U loven en Uw naam prijzen, in 

eeuwigheid en altoos. » 
Ps. 145:21 « ... alle vlees Zal Zijn heiligen naam loven in 

eeuwigheid en altoos. » 
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Dan. 12:3 « De leeraars nu zullen blinken als de glans des 
uitspansels en die er velen gerechtvaardigd hebben gelijk de sterren, 
eeuwig en altoos. » 

Mich. 4:5 « Wij zullen wandelen in den naam des Heeren onzes 
Gods, eeuwig en altoos. » 
 
DE O. T. VISIE. Wie deze teksten verklaren wil, moet zich stellen op 
het standpunt der O. T. gelovigen. De basistekst is Gen. 13:15. « Al 
dit land, dat gij ziet, zal ik U geven en uw zaad tot in eeuwigheid, d. i. 
de hele duur van de toekomende aioon of eeuw (zie ook Dl I, hfdst. 
II). Dit is reeds een lang, schier onafzienbaar veld. Echter, ook dit 
werd bij het licht des Geestes tot aan het eind doorschouwd. Mozes 
zag nog verder. Hij gebruikt voor het eerst de term: olam va ed, in de 
eeuw en dan nog langer, nog verder. Hij overziet de toekomende eeuw 
en bemerkt, dat er dan een andere aanvangt. Deze overziet hij niet, hij 
blikt er alleen in, en sprak dus van: in eeuwigheid en verder, in de 
eeuw en verder. 

Nu eerst iets over de term olam va ed. 
 
ED. De St. Vert. schiet hier telkens te kort t. o. v. de consequente 
overzetting van olam en ed. Nu eens is olam vertaald door: in 
eeuwigheid, dan weer door: eeuwig, nu eens is olam vertaald door: in 
eeuwigheid, dan weer door: eeuwig, nu eens is ed vertaald door: 
gedurig, dan weer door: altoos. Men zie Ps. 48 en 104 b. v. 

Het woord ed geeft een duur aan. Staat het voor het woord olam, 
zoals b. v. in Gen. 13:16 dan kan men ongeveer vertalen als: de hele 
duur der eeuw en wijst het op een ononderbrokenheid. Staat het er 
achter en wordt het voorafgegaan door het voegwoord va, dan is het te 
vertalen door in (de) aioon en langer, verder. Staat het alleen, dan 
duidt et de toekomende eeuw aan b. v. Jes. 9:5: Vader der eeuwigheid 
d. i. Vader der toekomende eeuw. Men lette er op, dat hier niet olam 
staat, wat men licht zou kunnen denken; er staat: Vader der ed. Dat ed 
komt ook voor in Jes. 57:15: « ...die in de eeuwigheid woont », d. i. in 
de toekomende eeuw bij Israël woont. Hier kunnen we op een en 
ander niet dieper ingaan. Later meer daarover. 

Wie nu voor olam va ed vertaalt: in de (toekomende) olam of eeuw 
en nog langer, krijgt de duidelijkste en eenvoudigste blik op deze 
uitspraken. Waar we reeds aantoonden, dat er meer dan een 
eeuwigheid is en nader zal blijken, dat de Schrift niet het westersere 
begrip van eindeloze eeuwigheid kent, stellen we ons ter verklaring op 
Schriftuurlijk, hier O. T. standpunt en menen, dat olam va ed 
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verklaard moet worden met als basistekst Gen. 13:15, in eeuwigheid 
en dan nog verder, nog langer voortgaande. Het woord ed is n. l. 
afgeleid van een werkwoord, dat voortgaan betekent. De hier 
bovengenoemde teksten zien wel het eind van de toekomende eeuw, 
maar niet dat van de dan toekomende. Alleen Paulus geeft in enkele 
teksten aan, dat ook daar een eind aan komt. Die zullen we in het 
volgende hoofdstuk behandelen. 
 
EEUWIG EN ALTOOS NIET EINDELOOS. Een bezwaar dat tegen 
bovengenoemde uitlegging ingebracht zou kunnen worden, willen we 
hier ondervangen. Wie de teksten nagaat, zou kunnen menen, dat, 
waar van de Heere gezegd wordt, dat Hij Koning is eeuwig en altoos, 
hiermee bedoeld moet zijn: tot in de eindeloze eeuwigheid. We 
antwoorden hierop drieërlei. 

Ten eerste, dat er een voornemen der eeuwen, der aionen is, een 
uitdrukking, die in Ef. 3:11 onjuist vertaald is door: eeuwig 
voornemen. Het voornemen der eeuwen nu wijst op een zeker aantal 
aionen, niet op een oneindig groot aantal eeuwigheden, die in 
eindeloze reeks op elkaar zouden volgen. God maakte geen 
onbegrensd aantal aionen, met een bepaald getal 
wereldontwikkelingsgangen. Een stratenplan is een bepaald aantal aan 
te leggen straten, zo het voornemen der eeuwen een bepaald aantal 
aionen. Staat er nu van Hem, dat Hij koning is, eeuwig en altoos, dan 
moet daarvan een andere verklaring gegeven worden dan de 
traditionele. 

Ten tweede weet niemand, wat onder een tijdloze eeuwigheid te 
verstaan is. Nader zal blijken, dat er in een eeuwigheid eenvolgende 
geslachten zijn, dus perioden van mensenleeftijden. We moeten de 
zaak van ons, d. i. van menselijk standpunt uit bezien. Al die 15 
uitspraken geschiedden door Israëlieten, die rekening hielden met wat 
geopenbaard was. Mozes was de eerste die verder ging dan de 
eeuwigheid van Gen. 13:15. Al de andere uitspraken berusten daarop. 
We moeten de H. S. niet verklaren van achteren uit en dan nog 
doorweven met westerse ideeën, maar van voren uit en dus nagaan, 
wat reeds bekend was. Zo berust de uitdrukking: olam va ed, in de 
eeuw en nog langer van Ex. 15:18 op Gen. 13:15. 

Ten derde moet met nog iets rekening gehouden worden. Wie was 
in Israël bekend als de Heere, Jehovah? Was het niet Hij, Die Zich 
later als Christus zou openbaren, dus de Persoon des Zoons. Volgens 
Hebr. 1:8 toch was de Zoon de Heere, de Zich openbarende Jehovah 
van het O. T. « Tot den Zoon zegt Hij: Gij Heere hebt in den beginne 
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de hemelen en de aarde gemaakt. » Zie Ps. 102:26-28. Deze had Zich 
aan Abraham geopenbaard Gen. 18:1. Zo moeten we ook van dit 
gezichtspunt uit die uitspraken beschouwen. De Zich openbarende 
Jehovah is de latere Zoon. En waar Deze slechts zal regeren totdat Hij 
het Koninkrijk overgeeft aan de Vader, 1 Cor. 15:24-28, daar is Hij 
niet eindeloos lang Koning, maar wel in de eeuw en verder, hoogstens 
twee aionen. Hij is dus wel Koning in eeuwigheid, d. i. in de 
toekomende eeuw (aioon) en verder, nog langer, maar wordt eenmaal 
Zelf onderworpen. Daarom leveren deze teksten niet alleen geen enkel 
bezwaar op bij de uitlegging, maar brengen tot een harmonisch 
geheel. 

Van Ps. 45:7 geldt hetzelfde. « Uw troon o God is eeuwig en altoos 
». Volgens Heb. 1:8 wordt dit van de Zoon gezegd. Heb. 1:8 drukt dit 
anders uit. Het is dan ook geen zuiver citaat van Ps. 45. Er staat: Uw 
troon o God, is in de aioon van de aioon. Hier wordt dat: va ed, dat: 
nog langer afgerond tot: de aioon voortvloeiend uit de toekomende 
aioon, dus de tweede toekomende aioon. Wat in Ps. 45 nog in de 
morgennevel van de O. T. dag verscholen blijft, plaatst de H. Geest in 
Hebreeën in het volle middaglicht. Wat de Psalmist niet begrensd ziet, 
ziet de Apostel afgerond. Hij ziet de tweede volgende aioon ook een 
einde hebben. 't Is nu niet: in de eeuw en verder, maar: in de eeuw van 
de eeuw. De tweede is ook eindig omdat hij voortkomt uit een 
eindigende eeuw. Wat bij vele O. T. gelovigen nog geen 
gezichtseinder had, althans geen die gezien werd, daar breekt hier het 
volle licht door en ziet men tot de verste tijdsstranden. Mocht deze of 
gene Gr. lezende er ons attent op maken, dat Heb. 1:8 citaat is uit de 
Septuaginta, dan geven we dit wel toe, maar geven tevens te kennen, 
dat we alleen rekenen met de geïnspireerde Schriften. 

Ps. 21:5 beziet Christus vanuit Zijn menselijke natuur. De Psalmist 
ziet, dat Hem het eeuwige leven gegeven is en dat dit verder reikt dan 
de toekomende eeuw waarin de gelovige Israëliet zich zo gaarne 
verplaatst zag op grond van Gen. 13:1 Al het land... heb Ik u gegeven 
en uw zaad tot in eeuwigheid. Zo bezien geeft de term in de 
eeuwigheid en verder dus en groter heerlijkheid aan. 

Ps. 45:18 spreekt over de volken, die God zullen loven « eeuwig en 
altoos ». Hieruit volgt, dat de aarde in de volgende aioon niet woest en 
ledig zal zijn, zoals het Adventisme wil, maar volken zal bevatten. 
Deze zullen door Israël met God bekend gemaakt worden en daarom 
Hem loven in die eeuw en nog langer. Zie Ps. 96, 98; Op. 21:24. 

Ps. 104:5. De aarde zal niet wankelen in de olam en langer. Als het: 
eeuwig eindeloos was, zou Jes. 24:19-20 niet vervuld kunnen worden: 
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« De aarde zal ganselijk bewogen worden, de aarde zal ganselijk 
waggelen gelijk een dronkaard en zij zal heen en weder bewogen 
worden gelijk een nachthut... » 

Nu het echter betekent: in de toekomende eeuw en verder is de 
oplossing eenvoudig. Zeker, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, maar dat zal meer zijn een andere gesteldheid dan een andere 
grondvorm. De aarde als hemellichaam wankelt niet in de eeuw en 
verder, al wisselen haar tonelen. 

Ps. 119:44. David zal Gods wet onderhouden eeuwig en altoos. 
Christus zegt zijdelings, dat de Wet voorbij zal gaan door vervulling, 
Mt. 5:25. De uitspraak van Ps. 119:44 is dus volkomen waar. Ook die 
van Mt. 5. Deze ziet op het eind der aionen, gene op de loop ervan. 
David zal Gods wet onderhouden zolang hij theocratisch koning is. 
Eenmaal eindigt alle macht en kracht, 1 Cor. 15. Dan komt de tijd, 
waarin God rechtstreeks, zonder enige tussenpersoon, alles in allen zal 
zijn. Dan is de wet voorbij door vervulling. 

De andere teksten spreken alle van een ruimere blik dan de 
volgende olam geeft, maar ze zien het einde der dan volgende, dat der 
tweede toekomende eeuw niet. 
 
TIJD EN EEUWIGHEID. Zo blijkt ook uit dit punt weer, dat volgens de 
H. S. « tijd » en « eeuwigheid » niet als twee onverenigbare, 
onvergelijkbare begrippen elkaar uitsluiten, maar dat tijd eeuwigheid 
is en eeuwigheid tijd. De eeuwigheid is een lange wereldgang, waarin 
de inliggende krachten uitwerken en die dan gevolgd wordt door een 
andere. Ook dan is er weer tijd. De ene aioon gaat in de andere over. 
Ze zijn niet gescheiden, doch onderscheiden. Indien eeuwig eindeloos 
ware, hoe kon er dan bij staan: en verder. Kan het eindeloze een « 
verder » hebben ? Immers neen. 

Dit verandert vanzelf de hele visie. Wij leven in een eeuwigheid. 
Die heeft een voleinding, Mt. 24:3. Ze wordt gevolgd door een andere. 
Ook die heeft een einde, want het O.T. spreekt van: olam va ed, d. i. in 
de (toekomende) eeuw en nog verder. De vraag rijst of dat « verder » 
ook een eind heeft. Volgens Heb. 1:8 blijkbaar wel: in de aioon van de 
aioon. 

En nog meer volgens Heb. 9:26. Dat spreekt van de voleinding der 
eeuwen, der aionen. Er staat: sunteleia toon aióonoon, dus het 
meervoud van de term van Mt. 13:39, 40, 49, 24:3 en 28:20. Hier 
heeft de St. V. wereld, in Hebr. eeuwen, weer een bewijs van de 
inconsequente vertaling. 

Tijd is deel der eeuwigheid, de eeuwigheid is zich ontplooiende, 
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voortgaande tijd. 
 
 

5. De aionen. 
 
DE MEERVOUDSVORM. Het vijfde bewijs, dat de eeuwigheid niet 
eindeloos is, geeft de meervoudsvorm. Er zijn olamIM (Hebr. 
meervoudsvorm), aioonES (Gr. meervoudsvorm). Dus meer dan één 
aioon. 

T. o. v. de Hebr. meervoudsvorm moet in het algemeen opgemerkt 
worden, dat die vorm niet steeds een meervoud behoeft aan te duiden. 
Toch moet men o. i. waar mogelijk het meervoud tot zijn recht doen 
komen. Dat dit bij het woord « olam » kan en moet, is ons reeds 
duidelijk geworden uit de uitdrukking: Van eeuwigheid tot 
eeuwigheid. De meervoudsvorm bij olam is hier geen 
intensiteitsvorm, om iets bij uitstek groot, of hier van oneindige duur 
aan te wijzen, maar een wezenlijke meervoudsvorm, daar het N. T. 
leert, dat er aionen zijn en het Grieks déze intensiteitsvorm niet kent. 
 
O. T. TEKSTEN. We geven nu eerst alle O. T. teksten, waarin het 
meervoud voorkomt. Het zijn deze: 

1 Kon. 8:13 « Ik heb immers een huis gebouwd, U ter woonstede en 
een vaste plaats tot Uw eeuwige woning ». Hebr. tot Uw woning der 
olamim, der aionen, der eeuwigheden. 

Ps. 61:5 « Ik zal in Uw hut verkeren in eeuwigheden ». 
Ps. 77:6 « Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen », 

Hebr. der olamim. 
Ps. 145:13 « Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen 

» (olamim). 
Jes. 26:4 « Want in den Heere Heere is een eeuwige Rots-steen » 

Hebr. Rotssteen der olamim, der eeuwigheden, der eeuwen. 
Jes. 45:17a « Israël wordt door den Heere verlost met een eeuwige 

verlossing ». Hebr. verlossing der olamim, der eeuwig-heden, der 
eeuwen. 

Jes. M:9 Ontwaak als in de verledene dagen, als in de geslachten 
van ouds ». Hebr. in de geslachten der olamim, der eeuwigheden, der 
eeuwen. 

Dan. 9:24 «... en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen ». 
Hebr. een gerechtigheid der olamim, der eeuwigheden der eeuwen. 

Pred. 1:10 « Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons 
geweest zijn ». Hebr. in de olamim. Ps. 77:8 « Zal dan de Heere in 
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eeuwigheden verstoten » Hebr. olamim. 
Jes. 45:17 b « Gijlieden zult niet beschaamd worden in alle 

eeuwigheid ». Hebr. de duur der olamim door, de duur der 
eeuwigheden door. 
 
WAT ZE ONS LEREN. Gaan we deze teksten eens na. In 1 Kon. 8:13 
en 2 Kron. 6:2 is sprake van Salomo's tempel. Salomo had de Heere 
een woonstede gebouwd tot een woning der eeuwen. We weten, dat de 
tempel er niet eindeloos, tot in oneindige duur, zal blijven. Op de 
nieuwe aarde is er geen tempel meer. Op. 21. Salomo bedoelt dan ook 
geen eindeloze duur uit te drukken, maar zegt een huis gebouwd te 
hebben voor de aionen, eeuwigheden. Welke kunnen dat zijn? Deze 
eeuw, in welke hij hem bouwde en waarin we nu nóg leven (lopend 
van Noach tot Christus' wederkomst) en de toekomende, die na de 
onze volgt. Vanwege Israëls zonden heeft de tempel geen twee aionen 
door gestaan: hij moet dan ook vervangen worden door die van 
Ezechiël en die blijft de hele volgende aioon door. De zonde heeft dus 
een onderbreking veroorzaakt, de woning der eeuwen is nu een 
woning, die in twee aionen zal staan, maar niet die twee aionen lang 
of door. 

In Ps. 61 zegt David: « Ik zal in Uw hut verkeren in eeuwigheden ». 
Men ziet hoe de St. V. hier het meervoud gebruikt, hiermee een 
ongelijkheid scheppend t. o. v. de andere teksten. David roept tot God 
van het einde des lands vs. 3; daarheen is hij voor Absalom moeten 
vluchten. Hij is zo type van het Israël dat naar de woestijn moet 
vluchten, Op. 12:6 en wonderlijk onderhouden zal worden. God is zijn 
sterke toren voor de vijand evenals God de toevlucht zal zijn voor de 
Vrouw, aan wie ook een plaats bereid wordt. David zal ook in de 
toekomende eeuw in Gods hut verkeren. In deze en de toekomende 
eeuw zal God Davids toevlucht zijn, in eeuwigheden, in 2 aionen. 
Waar in de toekomende eeuw ook de laatste opstand van Satan plaats 
vindt en de legerplaats der heiligen omringd wordt, Op. 20, is het 
begrijpelijk, dat ook dan voor David dit woord betekenis heeft. 

Ps. 77:6 « Ik overdacht de dagen van ouds (Hebr. die voor mij 
waren) de jaren der eeuwen ». We hebben reeds aangegeven, dat in 
het Hebr. ook hier olamim staat. Men lette nu eens op de vertaling. 
Hetzelfde woord, in dezelfde vorm, is eerst vertaald door eeuwig (1 
Kron. 8:13.; 2 Kron. 6:2), dan door eeuwigheden (Ps. 61:5) en hier 
door eeuwen. Men mag dus met alle recht vragen, wat het nu is en 
heeft hier weer een bewijs, dat de St. V. niet standvastig is. Verder 
blijkt, dat de olamim jaren hebben, dus tijden zijn. Als nu de ene olam 

22



tijd is, dan ook de andere. Waarom de vroegere olamim tijden zouden 
zijn en de toekomstige niet, is niet in te zien. Dat deze olam jaren zou 
hebben en de toekomende niet, is even onaannemelijk als dat het ene 
jaar dagen zou hebben en het andere niet. 

Op nog iets valt de aandacht. De tekst spreekt van de jaren der 
olamim. Hieruit volgt dus, dat er minstens één olam of aioon aan de 
onze is voorafgegaan. Immers eerst zo kan de psalmist spreken van de 
jaren der olamim. Dat zijn er minstens twee, n. l. deze en die er aan 
voorafging. Welke dat was, zullen we later zien. 

Ps. 145:13 spreekt van al de eeuwen. Men ziet, hoe de St. V. nu 
weer eeuwen vertaalt voor hetzelfde woord, dat in Ps. 61 door 
eeuwigheden is overgezet. 

Jes. 26:4 spreekt van de eeuwige Rotssteen, Hebr. de Rots-steen der 
olamim, der eeuwigheden. Die eeuwige Rotssteen is Jehovah-
Christus. In de olamim is Hij de Rotssteen der aionen, daarna is God 
alles in allen en is het koninkrijk overgegeven, 1 Cor. 15:24. Men kan 
dit woord van Jes. 26 uitleggen met het oog op de toekomende aionen 
van Ef. 2:7 want vs. 4 a zegt: Vertrouwt op den Heere tot in der 
eeuwigheid d. i. de duur der (toekomende) eeuw, want de Heere is een 
Rotssteen der eeuwen, maar het ook ruimer zien als de aionen door, 
dus ook voor thans. 

Jes. 45:17. Israël wordt door de Heere verlost met een verlossing 
der olamim, der toekomende eeuwen. Als de Heere wederkomt 
vangen die eeuwen aan en begint Israëls verlossing. 

In Jes. 51:9 is de St. V. onduidelijk. De Vertalers verstonden het 
woord olam niet ten volle of voerden de betekenis niet consequent 
door. Het: « Ontwaak als in de dagen der eeuwen », Hebr. der 
olamim, vervingen zij door: in de dagen van ouds. Geheel onnodig en 
ook ten onrechte. Jes. 51:9 had moeten luiden: geslachten der 
eeuwigheden. Zo ware gebleken, dat er in de olamim opeenvolging 
van geslachten is, dus dat de eeuwigheden tijdsperioden zijn, wat Ps. 
77:6 ook aangeeft, alleen met dit verschil, dat daar staat: jaren der 
olamim. De geslachten der olamim ziet op de geslachten die vooraf 
zijn gegaan aan de tijd, waarop Israël dit roepen zal, dat is de onze en 
die welke daaraan voorafging. 

Dan. 9:24 spreekt van het aanbrengen van een gerechtigheid der 
olamim, der aionen, der eeuwen, de gerechtigheid, die in of met het 
oog op de toekomende eeuwen wordt aangebracht. 

Ps. 77:8. Waarom verstoot Gij in eeuwigheden, in de ons 
voorafgaande, toen de Zondvloed allen wegnam en deze, welker einde 
zal zijn als de dagen van Noach. Nochtans zal God gedenken aan Zijn 
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verbond der eeuw van Gen. 17:7. Hij zal de toorn niet in eeuwigheid 
behouden, Ps. 103:9. 

Pred. 1:10 leert ons, dat nog meer dan Jes. 51:9 en Ps 77:6. Het 
spreekt van de olamim, die voor ons geweest zijn. Dat is er dus niet 
een, maar minstens twee. Aan de onze ging dus niet alleen de olam 
van Adam tot Noach vooraf, maar moet er nog een geweest zijn. Dat 
zijn de olamim voor ons, voor de onze. Ware er slechts één geweest, 
dan had hier moeten staan. de olam. die voor ons geweest is. Ook 
langs deze weg zien we, dat er een wereld was voor de aarde woest en 
ledig werd. Zo komen we door een en ander tot de conclusie, dat er 5 
aionen, 5 olamim in de Schrift te vinden zijn: 2, die aan de onze 
voorafgingen, Pred. 1:10, 2, die er op volgen, Jes. 45:17, Dan. 9:24, 
Ef. 2:7. Verder kan in verband hiermee Pred. 1:10 beter begrepen 
worden. Bij de aionen, die voor ons geweest zijn, is er één geweest, 
waarin dingen voorkwamen, geheel onbekend aan de onze. We zullen 
dit nader uitwerken in hfdst. III. 

Uit al deze teksten blijkt, dat het O. T. ons leert, dat er olamim zijn, 
dat dit woord in het meervoud staande, ook een meervoudige 
betekenis heeft, dus als meervoudsvorm moet overgezet worden. 
Verder volgt er nogmaals uit, dat, waar er meer dan een olam is, de 
olamim, eindig moeten zijn. En wel alle. Zo ligt in de term de olamim, 
op de toekomst betrekking hebbend, tevens het bewijs, dat de aionen 
eenmaal zullen eindigen. 
 
N. T. TEKSTEN. In het N. T. komt de meervoudsvorm in de volgende 
teksten voor: 

Mt. 6:13 « Want Uw is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in alle eeuwigheid ». Gr.: in de aionen. 

Luk. 1:33 « En Hij zal over het Huis Jakobs Koning zijn in der 
eeuwigheid ». Gr. in de aionen. 

Rom. 1:25 « ...de Schepper, die te prijzen is in der eeuwigheid » (in 
de aionen). 

Rom. 9:5 « ... Dewelke is God, boven allen te prijzen in der 
eeuwigheid » (in de aionen). 

Rom. 11:36 « ... Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid » (in de 
aionen). 

2 Cor. 11:31 « De God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, 
Die geprezen is in der eeuwigheid » (in de aionen). 

Hebr. 13:8 « Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der 
eeuwigheid » (in de aionen). 

Zoals we reeds aangaven, staat in al deze teksten dezelfde term: eis 

24



tous aioonas. in de aionen, in de eeuwigheden. 
Ef. 2:7 spreekt dan ook van de toekomende aionen. 

 
WAT ZE ONS LEREN. Een overzicht over deze teksten laat zien, dat ze 
niet boven de O. T. openbaring uitgaan en betrekking hebben op de 
toekomende eeuwen. Het zijn tijdsaanduidingen, bepaalde, wel heel 
lange, maar niet eindeloze eeuwigheden. 

Een tekst willen we bijzonder bespreken. 
In Lk. 1:32-33 zegt de engel tot Maria: « Deze zal groot zijn en de 

Zoon des Allerhoogsten genaamd worden en God zal Hem den troon 
van Zijn vader David geven en Hij zal over het Huis Jakobs Koning 
zijn in der eeuwigheid », Gr. in de aionen. 

Deze tekst is merkwaardig vanwege de uitlegging, die men er van 
verschillende zijden van geeft. 
 
OPVATTING DER MODERNEN. De Modernen nemen het « Zoon des 
Allerhoogsten zijn » in ideële zin op en zien in de Heere Jezus slechts 
een volkomen mens, zij het dan ook de hoogste mens, de ideaalmens. 
Ze houden dit deel dus voor een figuurlijke uitdrukking. Maar dan 
moeten wij consequent zijn en het figuurlijke ook laten doorgaan voor 
Davids troon en vanzelf ook voor de eeuwigheid. Het eerste zullen ze 
zeker moeten doen, want Christus is voor hen niet opgestaan. Hij is in 
eigenlijke zin niet Zoon Gods, God is Zijn wezenlijke Vader niet. Nu 
zo door redeneerende, is Hij dan ook ideëel koning en — is de 
eeuwigheid dan ook ideëel. De logisch redeneerende moeten dus alles 
oplossen, vanzelf ook het leven in de toekomst. Maar dan is deze 
belofte misleidend en is het beter zich helemaal niet op de Schrift te 
beroepen dan zich te vermoeien met dingen die niet bestaan. 
 
ORTHODOXE OPVATTING. Een groot deel van de Christenheid neemt 
de eerste helft der belofte letterlijk. God is Christus' werkelijke Vader 
en niet maar in figuurlijke zin. Nu komt men tot het tweede deel van 
de tekst: het Koning zijn op de troon van David over het Huis Jakobs. 
Dat gaat men vergeestelijken. Christus wordt hierbij de Koning der 
Kerk en de troon van David staat in de hemel. Laat ons zien. Er staat 
niet: Hij zal Koning zijn over de Kerk en de troon van David staat in 
de hemel. Ook niet: Hij zal Koning zijn over het geestelijk Israël; 
maar: over het Huis Jakobs. Wie deze term gaat vergeestelijken, wordt 
nu ook modern, d. i. neemt het woord niet in zijn reële betekenis. 
Davids Zoon is dan wel in reële zin Zoon van God, maar de troon van 
David is nu in de hemel. Israël had daar evenwel niet van gehoord. 
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Het Huis Jakobs is de Kerk m. a. w. tot wie deze belofte geschiedt 
vallen er buiten. 

We willen de term Huis Jakobs nader nagaan. Hij komt het eerst 
voor in Gen. 46:27: « Alle zielen van het Huis Jakobs, die in Egypte 
kwamen, waren zeventig ». De term komt verder nog voor in de 
volgende teksten: Ex. 19:3; Jes. 2:5, 6; 8:17; 10:20; 14:1; 24:22; 46:3; 
48:1; 58:1; Jer. 2:4; 5:20; Ez. 20:5; Am. 3:13; 9:8; Mich. 2:7; 3:1 en 
dan in Lk. 1:33. Wie deze teksten naslaat, zal zien, dat ze steeds 
betrekking hebben op Jakobs natuurlijke afstammelingen. Niet op iets 
anders. Waarom. Lk. 1, dat een belofte voor Israël bevat, daarop nu 
een uitzondering zou maken, is niet in te zien voor hen, die 
consequent aan de Schrift vasthouden. Men weet de regel, die we ons 
stellen: Waar mogelijk letterlijk. (Zie verder Dl I Uit Israëls Profetie).

Wat men aan de Modernen kwalijk neemt t. o. v. het eerste deel, 
doet men zelf t. o. v. het tweede deel van de tekst, n. l. niet letterlijk 
reëel aannemen, wat God zegt. Voor ons zal Christus Koning zijn over 
het Huis Jakobs, d. i. Israël. Niet over de « Kerk ». Tot andere 
gelovigen staat Christus in een andere verhouding, niet als van Koning 
tot volk of onderdanen. 
 
DE DERDE OPVATTING. Nu is er nog een derde opvatting. Deze 
neemt met de Orthodoxe het eerste deel voor reëel, evenzo het tweede 
deel. Maar voor het derde deel blijft men staan en houdt men vast aan 
de mening, dat in der eeuwigheid « eindeloos » betekent. 

Waarom echter zouden we dat deel ook niet uitleggen, zoals het er 
staat, wel niet in de vertaling, maar in de grondtekst, n. l. gedurende 
de aionen, eeuwigheden. Christus blijft immers niet eindeloos regeren; 
eenmaal geeft Hij het Koninkrijk over aan God en de Vader, 1 Cor. 
15:24-28. Hij regeert wel in de aionen, maar niet daarna. Dat 
Koninkrijk wordt niet verbroken, het zal geen einde hebben, het wordt 
overgegeven aan God en de Vader en blijft dus bestaan. Christus Zelf 
echter treedt als Zoon af en wordt als zodanig onderworpen. 
 
REËLE OPVATTING. We nemen dus letterlijk, reëel op, wat letterlijk 
kan genomen worden en niets ons dwingt het anders te nemen. 
Vanzelf denken we bij de « troon van David » niet aan de koninklijke 
erezetel, die allang verdwenen was, maar aan de koninklijke macht. 
De historie dwingt ons nu om de tweede betekenis van « troon » te 
nemen. Het andere kan zonder figuurlijke betekenis tot zijn recht 
komen. En eerst zo komt de volle zin van de tekst uit en zijn we zover 
mogelijk consequent. Eerst zo ook blijkt er overeenstemming te 

26



bestaan tussen Lk. 1 en 1 Cor. 15. Wie de Zoon eindeloos Koning laat 
zijn over het Huis Jakobs, dat men dan nog voor de « Kerk » houdt, 
komt met 1 Cor. 15 in botsing of in tegenspraak. Eerst bij 
consequentie overwint men de drie vorige opvattingen en krijgt Gods 
Woord in alle delen kracht en ligt het recht. Christus geeft eenmaal het 
Koninkrijk over, dus kan niet eindeloos Koning blijven. 
 
DE ANDERE TEKSTEN. De andere teksten gelden ook bijna alle 
Christus. Hij is de Schepper, Die te prijzen is in de aionen, Rom. 1:15, 
Hebr. 1:8, Hem zij de heerlijkheid in de aionen, Rom. 11:36, 2 Cor. 
11:31. Hij blijft Dezelfde in de aionen, n. l. de Middelaar Gods en der 
mensen. 
Mt. 6:13: U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de 
aionen, wordt weggelaten in vele handschriften, maar komt wel in 
andere voor. Men ziet uit al deze teksten, dat de Geest hier de O. T. 
leer der aionen voortzet en bevestigt. Het gaat steeds over de loop van 
de aionen. Het meervoud bewijst, dat de O. T. meervouden ook als 
meervouden beschouwd moeten worden. 

Zo blijkt uit de meervoudsvorm, dat er meer dan een grote 
wereldontwikkelingsgang is. Elk heeft zijn loop, zijn samenloop, zijn 
eindpunt. Elke aioon heeft ook zijn doel. God overheerst alle olamim, 
aionen, eeuwigheden, Ps. 145:13. In Zijn hand is de loop verzekerd en 
worden zij tot een bepaald eindpunt gevoerd, n. l. dat God zij alles in 
allen. 1 Cor. 15. 
 
IN EEUWIGHEID, VAN GESLACHT TOT GESLACHT. Eeuwigheid in de 
H. S. is tijd. Dat dit zo is, blijkt uit het 20 maal voorkomende. Hebr. 
parallellisme: eeuwiglijk en van geslacht tot geslacht. We schrijven de 
teksten hier af: 

Ex. 3:15 « ... dat is Mijn naam eeuwiglijk (in de Eeuw) en dat is 
Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht ». 

Ps. 33:11 « De raad des Heeren bestaat in eeuwigheid, de gedachten 
Zijns harten van geslacht tot geslacht ». 

Ps. 49:12 « Hun binnenste gedachte is, dat hun huizen zullen zijn in 
eeuwigheid, hun woningen van g. tot g. » 

Ps. 79:13 « Zo zullen wij, Uw volk... U loven in eeuwigheid, van g. 
tot g. zullen wij Uw roem vertellen ». 

Ps. 85:6 « Zult Gij eeuwiglijk tegen ons toornen, zult Gij uw toorn 
uitstrekken van g. tot g.? » 

Ps. 89:2: « Ik zal de goedertierenheden des Heeren eeuwig-lijk 
zingen, Ik zal Uw waarheid met mijn mond bekend maken van g. tot 
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g. ». 
Ps. 89:5 « Ik zal Uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen, uw troon 

opbouwen van g. tot g. ». 
Ps. 100:5 « Want de Heere is goed, Zijn goedertierenheid is in 

eeuwigheid en Zijn getrouwheid van g. tot g. ». 
Ps. 106:31 « En het is hem (Pinehas) gerekend tot gerechtigheid, 

van g. tot g. tot in eeuwigheid ». 
Ps. 135:13 « 0 Heere, Uw naam is in eeuwigheid, Uw gedachtenis 

van g. tot g. ». 
Ps. 146:10 « De Heere zal in eeuwigheid regeren, Uw God. o Sion, 

is van g. tot g. ». 
Spr. 27:24 « Want de schat is niet tot in eeuwigheid, of zal de kroon 

van g. tot g. zijn ? » 
Jes. 34:10 « Van geslacht tot geslacht zal het woest zijn, tot in 

eeuwigheid zal niemand daar doorgaan ». 
Jes. 34:17 « Tot in eeuwigheid zullen zij dat (Kanaän erfelijk 

bezitten, van g. tot g. zullen zij daarin wonen ». 
Jes. 51:8 « Maar Mijn gerechtigheid zal zijn in eeuwigheid, en Mijn 

heil van g. tot g. » 
Klaagl. 5:19 « Gij o Heere zit in eeuwigheid, Uw troon is van g. tot 

g. ». 
Joël 3:20 « Maar Juda zal blijven in eeuwigheid en Jeruzalem van 

g. tot g. » 
Dan. 4:3 « Zijn rijk is een eeuwig rijk en Zijn heerschappij is van g. 

tot g. ». 
Dan. 4:34 « ... dat Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en 

Zijn koninkrijk van g. tot g. ». 
In Ps. 145:13 vinden we: « Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle 

eeuwen en Uw heerschappij in alle g. en g. ». 
De eeuwigheid wordt gezien als geslachten hebbend, van g. tot g. 

voortgaande, dus tijd inhoudend. Hiermee vervalt andermaal de 
bepaling: Eeuwigheid is eindeloze duur. De eeuwigheid (in deze 
teksten wijzend naar de toekomende eeuw) heeft evenzo goed tijden 
en geslachten als onze eeuw die heeft. Verder denke men er aan, dat 
we hier met een beperkte visie te doen hebben, die nog niet tot het 
volle overzicht komt. 
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II. HET AANTAL WERELDEN 
EN AIONEN 

 
1. De 5 werelden. 

 
WERELD - KOSMOS. Het woord kosmos betekent feitelijk versiering of 
ornament. Nu is er geen versiering mogelijk zonder een sfeer, een 
milieu, waarin ze past, zonder een opbouw, zonder een samenhangend 
geheel. Een kosmos is dus meteen een samenstelling der dingen, een 
aaneensluitend geheel. Achter de kosmos liggen dan ook wetten, naar 
welke hij gebouwd is en door welke hij geregeld wordt. Een kosmos is 
tevens een orde van zaken, een geordend versierd geheel. 

Het Hebr. mist een woord voor het begrip, dat door kosmos wordt 
uitgedrukt. Het spreekt van hemelen en aarde, zoals we zullen zien. 
Hoewel het begrip niet in één woord wordt samengevat (het Hebr. 
woord door wereld in onze St. V. vertaald, betekent wat anders, n. l. het 
bewoonde deel der aarde) wordt toch bijzonder in Ps. 19 het geheel 
gezien als beheerst door wetten, waarin de wijsheid en wetenschap 
uitkomt. « De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt 
Zijner handen werk, de dag aan den dag stort overvloedig sprake uit, (d. 
i. geeft geordend weer wat waargenomen kan worden), de nacht aan de 
nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er, waar 
hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse 
aarde en hun redenen aan het eind der wereld. » Ps. 19:2-5 a. In Gen. 
1:1 wordt het begrip kosmos uitgedrukt door het « In den beginne 
schiep God de hemelen (niet de hemel) en de aarde ». Wat de Hebr. taal 
nu samenvat onder hemelen en aarde, wordt in het Gr. weergegeven 
door « kosmos ». 

Het woord kosmos wordt ook in andere betekenissen gebruikt, n. l. 
om de wereld der mensheid mee aan te duiden. Het wijst steeds op een 
geheel, door wetten en wetenschap beheerst, in wat vorm dan ook. Als 
zodanig staat het in tegenstelling met aioon, welk woord de loop der 
dingen, de ontwikkelingsgang, aangeeft. Kosmos staat tot aioon als 
bedding staat tot stroom, als lichaam staat tot bloedstroom, als « zijn » 
staat tot « worden ». Daar het « zijn » in een « worden » overslaat, 
ontstaat een nauw verband, dat wereld en aioon schijnbaar 
vereenzelvigt, doch toch onderscheiden moet worden. 
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DE OUDE WERELD. De apostel Petrus geeft ons in zijn tweede brief in 
dezen leerrijk onderricht. We willen dat nagaan. In Petr. 2:5 spreekt hij 
over de oude wereld. « En de oude wereld niet gespaard heeft, maar 
Noach den prediker der gerechtigheid, zijn achttal, bewaard heeft als Hij 
den zondvloed over de wereld der goddelozen gebracht heeft ». « 
Wereld » komt hier voor in tweeërlei zin: als natuurorde en als 
mensenwereld. Voor « zondvloed » staat hier het woord kataklusmos, 
d.i. neeruitgieting. In Noachs tijd is dus de oude wereld vergaan, werd 
de natuurorde van die wereld verbroken en de mensheidwereld van die 
dagen verdelgd. In Mt. 24:38 gebruikt Christus hetzelfde woord en 
noemt Hij de dagen van Noach. 
 
DE TOEN (MALIGE) WERELD. In 2 P. 3:5, 6 zegt Petrus wat anders. « 
Want willens is hun (n. l. de spotters) onbekend, dat door het woord 
Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en 
in het water bestaande, door welke (n. l. door welke twee soorten water 
— in het Gr. staat de meervoudsvorm — de wereld, die toen was, (Gr. 
de toen (malige) wereld) met het water van de zondvloed bedekt zijnde, 
vergaan is. » 

In dit tekstwoord ligt weer veel opgesloten. We beginnen met de 
laatste term.: het water van de zondvloed. Hier staat niet het woord 
kataklusmos, dat we in hfdst. 2:5 ontmoet hebben; er staat zelfs geen 
zelfstandig naamwoord, maar een passief deelwoord, kataklutheis het 
neergegoten wordende water. De St. V. is hier niet juist. 

Wat wordt daar nu mee bedoeld? Is hier sprake van dezelfde wereld 
van 2 P. 2? O. i., niet. Vooreerst heet die wereld niet de oude wereld, 
maar de toen (malige) wereld, (Gr. tote kosmos). Ten tweede wordt er 
van gezegd, dat die wereld bestond uit en in water, iets dat er op kan 
wijzen, dat de waterstof het oerelement is, waaruit de wereldlichamen 
worden opgebouwd. Ten derde gaat het verband niet terug naar Noach, 
maar naar de schepping. De spotters zullen in de toekomende dagen 
zeggen: « Waar is de belofte Zijner toekomst, want van dien dag, dat de 
vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der 
schepping ». We staan hier voor een andere wereld dan die van Noach 
en wel die van Gen. 1:1, voor die, welke « in den beginne » was en die 
woest en ledig werd. Toen is er wat gebeurd. De wateren uit het heelal 
zijn neergeploft en deden de toen-wereld ondergaan. Bij Noach heeft 
zich wel iets dergelijks herhaald, maar op veel kleiner schaal. In Gen. 1 
immers maakt de Heere een uitspansel om de wateren van onder en 
boven de hemelen te scheiden, in Gen. 8 is daar geen sprake van. De 
Heere maakte geen nieuw uitspansel. De catastrofe (grote ramp) van 
Gen. 1 was dus groter dan die in Noachs tijd. We kunnen zeggen, dat 
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het neergestort wordende water, dat 2 P. 3 noemt, iets anders is dan de 
zondvloed van 2 P. 2. Dat neergestortwordende water van 2 P. 2 
vormde voor een deel de zondvloed, in 2 P. 3 genoemd, nadat het voor 
een deel in en door het uitspansel opgetrokken was. Gen. 7:11 spreekt 
van het openen van de sluizen des hemels en van de fonteinen der 
aarde, wat op een gematigder neerstroming wijst, meer op een vloed, 
die uit iets voortkomt, dan op een algemene neerstorting van water. 
 
GODS INGRIJPEN. Petrus spreekt in 2 P. 3 van een feit, dat verder terug 
ligt dan de zondvloed. De spotters zeiden, dat alles altijd zo gebleven 
was vanaf de schepping tot op hun tijd toe. En zo zal het in de toekomst 
ook wel blijven, zeiden zij. M. a. w. er is geen ingrijpen Gods, geen 
afbreken van de oude gang, geen ingrijpen ten oordeel geweest. Alles 
gaat langs lijnen van geleidelijkheid, Zo is het altijd gegaan, beweerden 
zij, alles bleef zoals het was. Willens, zegt Petrus, is hun dit onbekend, 
dat er wel een ingrijpen Gods heeft plaats gehad. Zeker ook in Noach's 
dagen, maar daar heeft hij reeds in hfdst. 2 over gesproken. Toen werd 
de oude wereld niet gespaard. Ook dat was wel een ingrijpen van God, 
er had reeds eerder een ingrijpen plaats gehad. Daarbij verging de toen-
wereld, die door God geschapen was van den beginne. In 2:5 staat dit 
niet, toen werd de oude wereld niet gespaard, Hfdst. 3:6 zegt dat de 
toen-wereld verging. Die toen-wereld begon bij de schepping en 
eindigde, toen de aarde woest en ledig werd. Er is dus tussen Gen. 1:1 
en 2 een kloof. 

Tegenwoordig zijn het niet alleen spotters, die dat ontkennen. Vele 
gelovigen zijn in dezelfde dwaling vervallen; de grote catastrofe van 
Gen. 1:2 wordt niet gezien. God schiep oorspronkelijk de hemelen en 
de aarde. Niet de zee. Die is eerst ontstaan door het neergestort 
wordende water en wordt eenmaal weggenomen. Op. 21. 
 
DE KLOOF. Hoe komt Petrus er nu toe zo te spreken. Hij stond voor het 
feit, dat de toekomst des Heeren maar niet plaats greep. Hij kon zich de 
gang van zaken niet anders verklaren dan door een figuurlijke herhaling 
te zien van de letterlijke van Gen. 1:1 en 2. Evenals toen de aarde woest 
en ledig werd, zo zou Israël eenmaal verwoest worden en ondergaan, 
geheel verzwonden door en in de volkenwereld. De Heere toefde te 
komen. Dat moet ge voor lankmoedigheid houden, zegt Petrus, want de 
Heere vertraagt de belofte niet. Zijn dag zàl eenmaal komen. Alleen er 
ligt een oordeel tussen eerste en tweede komst. Zoals er een oordeel 
plaats had in Gen. 1:2, zo zal er een oordeel komen over Israël. Alle 
dingen zijn niet gebleven, zoals ze waren van het begin der schepping. 
Alle dingen zullen niet zo blijven als ze zijn in Israël. 
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Het uitstel van 's Heeren wederkomst hangt samen met Israëls val. 
Zoals de toen-wereld gescheiden werd van God — ze werd 
nedergeworpen zoals we zullen zien —, zo zal Israël geheel 
nedergeworpen worden. Zoals er een chaos ontstond, die om herstel 
riep, maar waarin de Heere niet direct ingreep, Zijn Geest eerst deed 
zweven, over de wateren voor Hij sprak, zo zal Israël in de volkenzee 
ondergaan en de Heere zal toeven te komen om orde in de chaos te 
stellen. Er ontstaat dus een kloof in Israëls historie, zoals er eens een 
kloof ontstaan is in de ontwikkelingsgang der aarde. De spotters 
geloven deze parallel niet en menen, dat de Heere niet zal komen ten 
oordeel, ter scheiding. De dag des Heeren komt gewis, zegt Petrus. 
Evenals in het zesdaagse herstellingswerk de Heere regelend en 
scheidend optreedt, zo zal Hij in Israël weer optreden door Zijn 
persoonlijke komst om de wederherstelling der dingen aan te vangen. 

Hoe lang er verlopen is in Gen. 1:2 tussen het woest en ledig worden 
en 1:3 het spreken Gods, is onbekend. Hoe lang de tussenbedeling, 
waarin we leven en die begonnen is met Israëls verwerping, duren zal is 
mede onbekend. Petrus zag niet, wat er in plaats heeft. Wel, dat ze er 
was of zou komen. Paulus zag meer. Petrus noemt diens Brieven 
daarom zwaar te verstaan. Hem waren niet de verborgenheden 
toebetrouwd, die Paulus kreeg te zien. 
 
DE NU (ZIJNDE) WERELD. Voor we op alles nog dieper ingaan, volgen 
we Petrus. « Maar de hemelen, die nu zijn en de aarde, zijn door 
hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard 
tegen den dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen ». 
2 P. 2:7. 

Petrus leert ons hier twee dingen. Ten eerste laat hij zien, wat hij 
onder wereld verstaat, samenvat, n. l. wat het O. T. als hemelen en 
aarde aanduidt. Ten tweede, dat de hemelen en de aarde, die nu zijn, 
staan tegenover die er vroeger waren. Petrus maakt hier een overgang 
van het Gr. woord naar de Hebr. uitdrukking. Een kosmos, een wereld, 
omspant allereerst hemelen en aarde en daarmee en daarna al wat daar 
in is. 

In het O. T. zien we hemelen en aarde voortdurend samengaan. Daar 
is: het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde, de geboorten 
(Hebr. de geslachten) der hemelen en der aarde, Gen. 2:4, de dauw des 
hemels en de vettigheid der aarde, de hemel van koper en de aarde van 
ijzer, de hemelen, die zich zullen verblijden en de aarde, die zich zal 
verheugen, hoort gij hemel en neem ter oore gij aarde; de aarde treure, 
de hemel worde zwart; de hemelen daarboven en de aarde beneden, de 
ordeningen des hemels en der aarde. 
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Een wereld nu omvat de hemelen en de aarde. Ze staan in de nauwste 
betrekking tot elkaar. Wat in de een begint, vindt in de ander zijn door-
en uitwerking. 

In 2 Ps. 3:7 spreekt Petrus over onze wereld als de nu (zijnde) 
wereld. Dat is de derde. Ze zal vergaan in de dag des Heeren. Dan gaan 
de hemelen met een gedruis voorbij, omdat de krachten der hemelen 
bewogen worden, Mt. 24:29. Het uitspansel zal dan als een dunne doek 
opgerold worden, Jes. 40:12. Er komt een andere hemel en aarde, een 
ander wereldsamenstel. God schept dan nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde. Jes. 65:17 een nieuwe kosmos dus. 
 
DE NIEUWE HEMEL EN AARDE VAN JES. 65. Jesaja spreekt van een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde en wel op tweeërlei plaats, n. l. in 
65:17 en 66:24. 

« Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde en de 
vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zij zullen in het hart 
niet opkomen. » 65:17. 

« Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik 
maken zal voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere, alzo zal 
ook ulieder zaad en ulieder naam staan. » 66:24. 

In deze hoofdstukken is sprake van Israëls herstel. In 65:9, 10 belooft 
de Heere: « Ik zal zaad uit Jakob voortbrengen en uit Juda een 
erfbezitter van Mijn bergen en Mijn uitverkorenen zullen aldaar wonen 
en Saron zal tot een schaapskooi worden en het dal Achor tot een 
runderleger, voor Mijn volk, dat Mij gezocht heeft. » In 66:7-14 zien 
we het zaad voortgebracht en heet het: Verblijdt u Jeruzalem. en 
verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Te Jeruzalem zult gij getroost 
worden », vs.13. In 65:11-16 lezen we bedreigingen tegen de verlaters 
des Heeren. Zo ook in 66:15-18. Dan volgt weer een parallel lopend 
gedeelte, n. l. 65:17-25 en 66:18-24, beide delen handelend over de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In 65:18 is sprake van het voor 
Jeruzalem scheppen van een verheuging en voor Zijn volk een 
vrolijkheid, en in vs. 19 is het: « Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem. 
» Men leze dit schone gedeelte, waarin lange leeftijd beloofd wordt 
(want een jongeling zal sterven honderd jaar oud zijnde, d. i. als men zo 
oud sterft, wordt men nog slechts een jongeling geacht), milde 
overvloed, vs. 22, 23 vrede, vs. 25. Dit alles op Gods heilige berg, vs. 
25. In 66:18-24 is sprake van het vergaderen van alle Heidenen en 
tongen. Zij zullen komen om Gods heerlijkheid te zien, vs. 18 Israël zal 
door hen teruggebracht worden naar Jeruzalem, vs. 20, dan zal Israëls 
zaad staan als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, vs. 22. In die 
nieuwe hemel is nog zon en maan, Jes. 30:26, er zijn sabbatten en 
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maanden, vs. 23. Ook is er oordeel, vs. 24. Alle vlees komt om te 
Jeruzalem te aanbidden. 
 
DE WEDERGEBOORTE VAN MT. 18:29. Dat alles heeft plaats in de tijd 
der Wedergeboorte, wanneer Israëls apostelen, dus de elf met de later 
gekozen Matthias zullen zitten op twaalf tronen, oordelende de 12 
geslachten Israëls. Dan zal God ook een nieuwe natuurorde daar stellen. 
Dat dit nodig is, is begrijpelijk uit Mt. 24. De Heere Jezus leert daar 
immers, dat de zon verduisterd zal worden en de maan haar schijnsel 
niet zal geven en de sterren van de hemel zullen vallen, dat de krachten 
der hemelen bewogen zullen worden, Mt. 24:29. Dat heeft plaats in de 
dag des Heeren. 

Wat leert Jes. 30:26 nu? « Het licht der maan zal zijn als het licht der 
zon en het licht der zon als het licht van zeven dagen ten dage als de 
Heere de breuk Zijns volks zal verbinden en de wond, waarmee het 
geslagen is genezen. » Dat nu heeft plaats in de Wedergeboorte. 
Hiermee gaat ook een weder-geboorte der natuur gepaard en er ontstaat 
een nieuwe wereld, zowel naar de natuur- als naar de geestelijke orde. 
De natuur wordt hersteld, de wereld staat uit de doden op. Dan zal Jes. 
51:16 vervuld worden: « Ik leg Mijn woorden in uw mond en bedek u 
onder de schaduw Mijner hand om den hemel te planten en om de aarde 
te gronden en om tot Sion te zeggen: Gij zijt Mijn volk, waak op, waak 
op, sta op Jeruzalem. » Vanuit Jeruzalem ontstaat een nieuwe wereld, 
Israëls nieuwe wereld. Dat wordt dus de vierde, die geschapen wordt. 
Die zal voor God staan als Israëls zaad. Dan komt de tijd der 
wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond 
van Zijn heilige profeten van alle eeuw, Gr. vanaf de eeuw, n. l. de 
tegenwoordige, Hand. 3:21. 't Is de tijd van Ezechiëls tempelpaleis en 
het herstel der offers in het Huis des Heeren. 
 
DAG DES HEEREN. De dag des Heeren is niet de Zondag, niet de 
Sabbatdag, maar de toekomende oordeelsdag. 't Is geen dag van 24 uur, 
maar een toekomstige bedeling. Dat het de Sabbatdag niet is, noch de 
Zondag, kan 2 Thess. 2 en 2 P. 3 bewijzen. Paulus zegt, dat de dag des 
Heeren zàl komen. Toen was er de Sabbat al, dus die kan niet bedoeld 
zijn. Evenmin de Zondag, de eerste dag der week, die toen geheel 
onbekend was. Paulus voorzegt hier toch niet, dat in 321 na Chr. 
officieel de Zondag ingevoerd zou worden? Hij spreekt over de mens 
der zonde, die eerst komen moet en dan pas komt de dag des Heeren. 
Hoe men het wendt of keert, de Zondag kan niet bedoeld zijn. Blijft dus 
alleen de toekomstige dag des Heeren, die inzet als de Antichristus er 
is, maar ook verder door schijnt te lopen welks voortzetting dan is de 
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dag van de Heere Jezus. 1 Cor. 5:5; 2 Cor. 1:14. 
In die Dag des Heeren nu zullen de hemelen, die nu zijn, met een 

gedruis voorbijgaan en de elementen zullen branden en vergaan en de 
aarde en de werken, die daarop zijn, zullen verbranden. Hemel en aarde 
moeten nu als herboren worden. De Wedergeboorte is geen 
vernietiging, maar een onder oordelen, uit de oude opkomende nieuwe 
wereld. De Volken blijven bestaan, gaan niet onder, maar ondergaan 
een geestelijke verandering, zoals de natuur een natuurlijke verandering 
ondergaat. We hebben hier te doen met een ingrijpen van God Die door 
het oordeel heen wat nieuws schept. Zo doet Hij in de natuur, zo doet 
Hij in de zedelijke wereldorde. Evenmin als de persoonlijke 
wedergeboorte de oude vernietigd, evenmin heft de Wedergeboorte der 
toekomende eeuw met een slag het oude op om het nieuwe daar te 
stellen. Uit de oude wereld moet de nieuwe geboren worden. De 
schepping is thans nog in barensnood, Rom. 8:22. Bij de geboorte van 
de nieuwe wereld wordt de oude niet ineens opgeheven, maar doorloopt 
in alle delen in de toekomende eeuw een geboorteproces, die het oude in 
het nieuwe doet overgaan. Onder inwerking dan van nieuwe geestelijke 
faktoren. 
 
DE DAG GODS. De Dag des Heeren is niet de laatste dag, die de Heere 
maken zal. De gelovigen, aan wie Petrus schrijft, moesten verder leren 
zien. Ze moesten verwachten en haasten tot de toekomst van de Dag 
Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan 
en de elementen brandende zullen versmelten 2 P. 3:12. 

De St. V. geeft hier een onjuiste overzetting en wekt een verkeerde 
indruk van de feiten. Uit de tekstwoorden daar staande, kan men niet 
anders lezen, dan dat in de Dag Gods hemelen en aarde vergaan zullen. 
Dat nu zegt de grondtekst niet. Er staat niet: in welken (Dag Gods) 
maar: waartoe. De hemelen zullen door vuur ontstoken worden, opdat 
de Dag Gods kan aanbreken. Die Dag Gods begint in de wereld 
eigenlijk eerst, als het Nieuw Jeruzalem nederdaalt. Het is de dag der 
Nieuwe Schepping van Op. 21. 

Er is verschil in de heerlijkheid. Er zullen gelovigen van velerlei soort 
zijn. Sommigen zullen staan in de Wedergeboorte, de toekomende 
eeuw, anderen zullen thans reeds in de geest daar boven uit komen en 
staan in de Nieuwe Schepping, al is die in de natuur nog niet gekomen. 
Petrus wekt nu zijn hoorders op tot de hogere orde, om te haasten tot de 
heerlijkheid van de Dag Gods, dus om bezit verkrijger te mogen zijn 
van het hemelse Jeruzalem, dat eenmaal nederdalen zal. Israël moge dan 
in de Wedergeboorte staan, laat de verder onderwezen gelovigen zich 
haasten naar de Dag Gods en zo een navolger zijn van de vader der 
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gelovigen, die uitzag naar de stad die fundamenten heeft en welker 
Kunstenaar en Bouw-meester God is. Met het Nieuw Jeruzalem vangt 
op aarde de Dag Gods aan. In de Geest kan men daar thans reeds in 
leven. 
 
DE NIEUWE HEMEL EN AARDE VAN OPENB. 21. De nieuwe hemel en 
aarde van Jes. 65:17 en 66:20 zijn niet de laatste, die de Schrift leert. 
Dat menen wel vele gelovigen, bijzonder zij, die de leer van het 
Chiliasme zijn toegedaan. Zij menen, dat na de 1000 jaar de tijd in de 
eeuwigheid overgaat. Dit nu is niet zo. Vooreerst is er na de 1000 jaar 
nog het gericht voor de witte troon, van welks duur ons niets bekend is, 
maar dat langer zal duren dan men wel meent. En dan komt nog de 
eeuw, waarin het Nieuw Jeruzalem op aarde is. Daarin is geen tempel, 
Op. 21:22, daarin behoeft geen zon en maan te zijn, vs. 23 (Ps. 72:7). 
Doch wel zijn er nog bomen des levens. Zij zullen aan de rivieroevers 
staan en hun vrucht geven van maand tot maand. Bovendien is er voor 
de Volken nog herstel nodig, want de bladeren dienen tot genezing der 
Heidenen (Volken). Bij Israël is geen dood, rouw, gekrijt en moeite 
meer, bij de Heidenen is er nog heling nodig, dus ziekte met als 
mogelijk gevolg dood. 

In Op. 21 zijn we over de tijd der Wedergeboorte, die bijzonder voor 
Israël is, heen, maar nog niet in de eindeloze eeuwigheid, zoals door 
velen geleerd wordt. We zijn in de laatste wereld, de Dag Gods, de 
vijfde, waarin weer een nieuwe hemel en aarde komt, mogelijk zonder 
zon en maan, zeker zonder zee en zonder tempel en offers. In die aioon 
zullen de Volken wandelen in het licht van het N. Jeruzalem. God is 
daar de Tempel en het Lam, Op. 21:22. Dan zal er geen vervloeking 
meer tegen iemand zijn, Op. 22:3, geen nacht meer, want de Heere is 
daar het licht. 22:4, 5. 

Men ziet, hoe dit een nieuwe hemel en aarde is, onderscheiden van 
de overige. De Wedergeboorte gaat over in de Nieuwe schepping, de 
Wederoprichting in de nog rijkere Verheerlijking. Beide verhouden 
zich als volkomen geboren kind staat tot het ontwikkeld man zijn. 
Verschil is er: De Wedergeboorte betreft bijzonder Israël, de Nieuwe 
Schepping omspant meer de gehele wereld. Al de volken (die zalig 
worden staat niet in de grondtekst) zullen dan wandelen in het licht van 
het Nieuw Jeruzalem, vs. 21:24 en hun heerlijkheid en eer, dus niet hun 
offers daarin brengen, 21:25, 26. Een tempel is er trouwens niet meer. 
 
VERSCHIL TUSSEN JES. 65-66 EN OP. 21-22. Het verschil tussen de 
nieuwe aarde van Jes. 65-66 en Op. 21-22 zullen we in enkele punten 
samen-vatten. In Jes. 65 is sprake van het Jeruzalem, dat nu is, het oude 
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dus, dat wezen zal als Israël hersteld wordt, vs. 18. In Op. 21 is sprake 
van het Nieuw-Jeruzalem. 

Volgens Jes. 65 is de ligging op een hoge berg: Mijn heilige berg, vs. 
25. Volgens Op. 21 komt het N. J. af van God uit de hemel, vs. 2. 

Volgens. Jes. 65 zijn er nog zondaren in Jeruzalem, vs. 20. Volgens 
Op. 21 komt in het N. J. niets, dat verontreinigt, vs. 27. 

Volgens Jes. 65 moet Jeruzalem gebouwd worden, (zie ook 61:4; 
62:4). Volgens Op. 21 is het gebouwd door God, vs. 12-15. Zie ook 
Hebr. 11:10. 

Volgens Jes. 66:19 wordt tot de Heidenen gezonden. Volgens Op. 21 
komen de Heidenen d. i. Volken, vs. 24. 

In Jesaja's Jeruzalem is een tempel, waaruit de stroom komt, Ez. 40-
47. In Johannes' profetie is er geen tempel en komt de stroom uit de 
troon van God en het Lam, 21:1. 

Volgens Jesaja is er vervloeking en oordeel, 65:20; 66:15, 16, 24. 
Volgens Openb. 22:3 niet. 

In Jesaja is de zee er nog, want er wordt gezonden tot de ver gelegen 
eilanden, 66:29, in Op. is er geen zee meer 21:1. 

In Jesaja is er dag en nacht, 66:23, in De Op. is er geen nacht meer, 
21:5. 

De lezer kan wellicht nog meer verschillen vinden tussen de vierde 
en de vijfde wereld, tussen de Wedergeboorte en de Nieuwe Schepping, 
tussen de Dag des Heeren (en van de Heere Jezus) en de Dag Gods. 
 
HET NIEUWE JERUZALEM. Het is niet ondienstig eerst nog iets te 
zeggen van het N. J. 

Velen houden dat voor geen werkelijke stad, maar menen, dat het de 
gemeente der zaligen symboliseert. Wij voor ons kunnen hen, die dit 
geloven, hierin niet volgen. Het N. J. staat in tegenstelling tot het Oude. 
Het oude is een stad, zo ook het Nieuwe. Het Nieuwe Verbond is 
evenzo goed een verbond als het Oude- en de nieuwe hemel en aarde 
zijn evenzo goed realiteiten als de oude. Waarom het N. J. iets 
symbolisch moet zijn en de nieuwe hemel en aarde niet, zien we niet in. 
Hoe wil men voorts de fundamenten vergeestelijken en de 12 poorten. 
Wat zijn geestelijke paarlen, enz. En als het N. J. dan symbolisch moet 
genomen worden, dan moet men dat t.o.v. de volken ook doen. En wat 
zijn dan symbolische volken. Gelovigen uit alle volken? 

Waar we zien, dat er toekomende aionen zijn, waar we weten, dat de 
« eeuwigheid » tijd is en geen tijdloze oneindigheid, moeten we ons 
schrap zetten tegen dat uitwisselen der H. S. Het N. J. vervangt het 
Oude en evengoed als dat een stad is, is het ook het N. J. Velen menen, 
dat de afmetingen niet te rijmen zijn met een letterlijke stad, die een 
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lengte, breedte en hoogte heeft van 2.400.000 M. = 2400 K. M. 
Inderdaad een geweldig iets. Het is een afstand van Amsterdam tot 
Moskou en van Rome tot de Noordkaap. Maar men vergete niet, dat de 
zee er niet meer zal zijn, zodat de aardoppervlakte 3 maal zo groot zal 
zijn als thans. Verder heeft men ook over het hoofd gezien, dat de muur 
geen 2400 K. M. hoog is, maar de stad, de huizen, wat nog al verschilt. 
De muur is 144 el, Op. 21:17. 

Deze stad nu wordt de tegenstelling van het verdelgde Babylon, dat 
niet meer zal opkomen. Was het Oude Babylon groot, zal het te 
verwoesten Babylon van Op. 18 eveneens groot zijn, het N. J. overtreft 
alles, wat de mens zou kunnen bouwen. Zijn Kunstenaar en 
Bouwmeester is dan ook God. Hebr. 11:10. En in omvang èn in 
materiaal is deze stad uniek. Het wordt de verblijfplaats van de 
gelovigen die een hogere dan de aardse roeping hebben, die boven de 
Volken komen te staan. Het is de residentie Gods. 
 
HET HEMELS JERUZALEM. Maar, zal men zeggen, de Schrift spreekt 
van het hemels Jeruzalem, Hebr. 11:22, wordt nu niet in symbolische 
taal, dat is in taal ontnomen aan reële dingen het abstracte, hogere 
beschreven? Men verliest dan uit het oog, dat er in Op. 21 gezegd 
wordt, dat het uit de hemel nederdaalt, dus op aarde komt. 

Men moet hier wèl onderscheiden. Het woord « hemels » in het Gr. 
over- of ophemels, komt zes maal voor in Hebr., n. l. 3:1; 6:4; 8:5; 
9:23; 11:16; 12:22. De hemelse gaven, 6:4, werden gesmaakt op aarde, 
niet in de hemel; de « hemelse dingen » zijn die van het N. Verbond, 
dat opgericht wordt met Israël op aarde, het « hemelse vaderland » is 
niet de hemel, maar het land, dat vanuit de hemel bereid wordt, het 
koninkrijk der, d. i. van de hemelen, niet in de hemel, het land, dat God 
Abraham en zijn zaad « in der eeuwigheid » zal geven, Gen. 13:15. Het 
« hemels Jeruzalem » is niet voor of in de hemel, maar op aarde. 

Zeker, alles is uit de hemel, beter nog uit het overhemelse. Zolang 
het N. J. alleen in Gods voornemen ligt, d. i. nog niet in realiteit 
geopenbaard, is het « Boven », Gal. 4;26. Evenals het paradijs ook nog 
Boven is, 2 Cor. 12. Van boven uit bereidt God beide toe. De 
eindbestemming is op aarde. Het woord « hemels » wil dus hier 
zeggen: Vanuit het overhemelse toebereid, maar niet blijvend bestemd 
voor de hemel. Het N. J. is de verzoening tussen hemelen en aarde. 
Daarom komt het uit het overhemelse, het ware centrum der 
verzoening. Dan, als het hemels Jeruzalem er is, zal Gods wil op aarde 
geschieden gelijk als in de hemelen, dan is de verzoening tussen die 
beide ingetreden, een verzoening, waarvan in Paulus de voorvervulling 
gegeven wordt. Hij toch was de apostel der verzoening, hij bracht Jood 
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en Heiden in hoger sfeer, in de hemelen. Is Israël een der geslachten der 
aarde, de Abrahamietische gelovigen, zij die wandelen in de 
voetstappen des geloofs van Abraham, die gezegend worden met (en 
niet in) de gelovige Abraham, zijn geslachten der hemelen en dienend 
in de verzoening van hemel en aarde. Zij vinden hun centrum in het N. 
J. Zo is het te begrijpen dat de Volken wandelen in het licht van het N. 
J., aangezien van daar uit de wereldleiding uitgaat en gelegd is in de 
hand der Abrahamietische gelovigen, het zaad als de sterren des 
hemels, in wie alle volken der aarde gezegend zullen worden. Een 
gelovig deel van Israël neemt de plaats van Bruid in en heeft er mede 
toegang toe als tot de stad des groten Konings behorend en Zijn Vrouw 
zijnde. 
 
EEN HUIS EEUWIG IN DE HEMELEN. Waar er zo tweeërlei geslacht 
gevormd wordt, voor de hemelen en voor de aarde en Israël een aardse 
roeping heeft, die in de Wedergeboorte uitgewerkt wordt, komt de 
vraag: Waar zijn dan de bovennationale gelovigen, aangezien het N. J. 
in de toekomende eeuw nog niet op aarde is en eerst na die eeuw 
nederdaalt. Waar hebben zij, die in een punt des tijds veranderd worden 
en de Heere tegemoet gaan in de lucht, 1 Cor. 15, 1 Thess. 4 in de 
toekomende eeuw een plaats ter woning. 

Ook hierin heeft de Heere voorzien. Zij krijgen een Huis « eeuwig » 
d. i. aionisch in de hemelen. Dat Huis is Christus gaan bereiden om na 
Zijn komst velen tot Zich te nemen, zowel uit Israël, Joh. 14:1-3 als uit 
de Heidenen, 2 Cor. 5. Paulus noemt dat zowel een Huis als een 
gebouw. De Heidenen, die in Abraham hun vader des geloofs zien, 
zullen er mede in delen, 2 Cor. 5. Dat Gebouw nu is eeuwig in de 
hemelen. Eeuwig betekent niet: eindeloos, maar behorend tot een aioon, 
een aioon durend. Hieruit volgt, dat het Huis, eeuwig in de hemelen, 
niet eindeloos in de hemelen zal zijn. En dat is dan ook niet het geval. 
Na de hemelen van de toekomende eeuw komen nieuwe hemelen, dus 
die hemelen zijn niet eeuwig, eindeloos. Het Huis « eeuwig » in de 
hemelen is dan ook alleen gedurende de toekomende eeuw het verblijf 
van de geslachten der hemelen en vormt het middelpunt van het N. J. 
Dat N. J. is volgens Gal. 4:26 nog Boven en dat Jeruzalem, d. w. z. met 
al wat daaraan verbonden is, noemt Paulus allegorisch, d. i. 
vergelijkenderwijze, de moeder van allen, die evenals Isaak zonen der 
belofte en der verkering zijn. 

Zo heeft God door het « eeuwig » Huis gezorgd voor de 
Abrahamietische gelovigen, die eenmaal in het N. J. hun middelpunt 
zullen hebben. In de volgende aioon hebben zij toegang tot de hemelen. 
Niet dat ze ook niet op aarde kunnen vertoeven. Ook dat, Abraham zal 
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immers ook aanzitten in het Koninkrijk der hemelen. Maar het 
Vaderhuis is in de hemelen. Totdat God bij de mensen op aarde komt 
wonen. Dan wordt het Vaderhuis het N. J. en daalt neder op aarde. 
Voor zover wij thans vermogen te zien ligt het Vaderhuis van Joh. 14, 
het Gebouw van 2 Cor. 5 en het N. J. op een lijn. Uit het Vaderhuis 
ontwikkelt zich het Gebouw, uit het Gebouw de grote stad, het N. J. 

En naar de geest èn naar de realiteit. Naar de geest: het is allereerst 
een geestelijke woonstede. Naar de realiteit: Het is ook een bepaald 
letterlijk centrum, waarin die gelovigen hun woning hebben. Zij, die 
met God verzoend zijn door de dood Zijns Zoons, en Hem als 
Hogepriester hebben leren kennen, zullen in die sfeer hun plaats bereid 
zien. 
 
ERFGENAMEN DER WERELD. God geeft meer dan één erfbezit. De 
Volken geeft Hij een koninkrijk, bereid van de grondlegging (Gr.: van 
de nederwerping) der wereld. Mt. 25. Aan Israël geeft Hij het gehele 
land Kanaän. (Zie Dl I hfdst. II). Aan hen, die in Abraham de vader der 
gelovigen zien en in zijn voetstappen wandelen, wordt meer beschoren. 
Zij worden erfgenamen der wereld, 1 Cor. 6:2, Rom. 4:13 d. i. der 
hemelen en der aarde, 2 P. 3:7 en 6. Waar de vierde wereld alleen 
aionisch blijvend is, hebben zij een aionisch huis in de hemelen 
gedurende die aioon dus. Van daar uit oordeelen zij de engelen en de 
wereld en richten en bereiden zij die toe voor de 5de aioon, waarin God 
zonder tempel, offers en verdere bemiddeling bij de mensen kan 
wonen. Het wedergeborene van die aioon is gerijpt tot volmondigheid. 

De Abrahamietische gelovigen beërven de wereld, want tot Abraham 
en zijn zaad is gezegd, dat in hen alle volkeren der aarde gezegend 
zullen worden, Gen. 12:3; 22:18. Daarom berust de wereldheerschappij 
bij de bovennationale, over-israëlitische, de Abrahamietische 
gelovigen, die eenmaal in het N. J. een woonplaats zullen erlangen. 
Daarom juist is het N. J. zo groots, omdat het de hoofdstad der hemelen 
en der aarde is. 

Nu kan men het verwachten van Abraham naar de stad, die 
fundamenten heeft, beter begrijpen. Men kan tevens zien, dat deze stad 
in kiem inligt in Gen. 12:3: alle geslachten in hem gezegend. Hij komt 
daarmee boven die geslachten te staan. En aangezien de hemelen hoger 
zijn dan de aarde, moet er een stad zijn, die uit de hemelen is en 
verheven is boven al het aardse, zowel naar omvang als geestelijke 
verhevenheid. De Heere trekt in alles de dingen consequent door. En 
steeds verrassend en alles overtreffend. Wie had kunnen denken, dat in 
dat woord: in u alle geslachten des aardrijks gezegend, besloten lag het 
N. J. En toch is het zo. Immers in de toekomende eeuw worden de 
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volken geoordeeld, is er zegen en vloek. Maar in de vijfde aioon worden 
alle volken gezegend en treft de vloek de enkelingen. Het « in u » zet 
boven de Volken, daarmee over-nationaal. De consequentie bij God is 
het N. J. dat nederdaalt van de hemel en is voor de erfgenamen der 
wereld. 
 
DE 5 WERELDEN. Na deze nodige uitweiding besluiten we dit deel met 
de opsomming der 5 werelden, die we vonden. 
 

 
2. De 5 aionen. 

 
WERELDEN EN AIONEN EINDIG. Nu we gezien hebben, dat de H. S. 
meer dan een wereld kent en hoeveel er zijn, willen we nogmaals de 
aionen nagaan, de wereld ontwikkelingsgangen. We vonden er reeds 5, 
twee welke aan de onze voorafgingen, Pred. 1:10, twee, die er op volgen 
zullen, Ef. 2:7. Met de onze mee 5. Uit Ef. 2:2: ... naar de eeuw (aioon) 
dezer wereld (kosmos) blijkt, dat een aioon en een kosmos samenvallen. 
We zagen ook reeds, dat een kosmos ziet op de samenstelling, op de 
orde der dingen, op hun zijn, een aioon op de duur, op hun loop, op hun 
worden. 

Evenals een plant zich ontwikkelt uit een zaad, opschiet in de stengel, 
bloesem krijgt en vrucht zet, zo heeft elke wereld zijn ontplooiïngsgang, 
teweeg gebracht door de krachten, die God er in heeft gelegd. Ook heeft 
elke wereld z'n oogsttijd. Die vindt plaats in de voleinding van de eeuw. 
Zie Mt. 13:39, 40, 49. 

Men zal vragen of er niet meer werelden en aionen zijn. Voor zover 
wij thans kunnen zien en uit de Schrift naar voren brengen niet. En 
waarom zijn ze eindig. Opdat God alleen de Oneindige blijke. Hij 
schept alles vergankelijk en voorbijgaand. Zo schittert Zijn 
onvergankelijkheid uit boven het eindige. Opdat Hij Zich dus als de 
Onvergankelijke betoond, Die alleen onsterfelijkheid heeft, zet Hij de 
schepping in de vergankelijkheid. Daarom raken de krachten uitgeput, 
daarom veroudert alles. Dat is niet allereerst om der zonden wil, want de 
hemelen en de aarde als firmament en als aardbol genomen, zondigen 
niet en vergaan toch. Het is om aan te tonen, dat er buiten Hem geen 

1  De Toen-wereld 2 P. 8:6 Dag van de overdekkende Cherub.
2  De Oude-wereld 2 P. 2:5 Dag van de zonen Gods.

3  De Nu-wereld 2 P. 3:7, 10 Dag des mensen.
4  De wereld der Wedergeboorte Mt. 28:19; Jes. 65:66 Dag des

Heeren, dag van de Heere Jezus 1 Cor. 5:5, 2 Cor. 1:14.
5  De wereld der Nieuwe Schepping 2 P.3:13; Op. 21:4 Dag Gods.
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onvergankelijkheid, geen leven is en dat Hij steeds weer de Uitdeler 
van gaven en krachten is, de Onderhouder. Eén ding houde men hierbij 
wèl in het oog: Vergankelijkheid en zonde zijn twee. De zonde ligt niet 
in het vergankelijk zijn. 

Alles is vergankelijk. God schiep eindigende werelden waarvan de 
ontwikkelingsgangen eenmaal aflopen. Elke aioon, ook de laatste, heeft 
een einde. Wat daarna zal zijn, is ons niet geopenbaard. Wie « de » 
eeuwigheid (die er niet is, wijl er eeuwighedEN zijn) eindeloos maakt, 
plaatst naast de oneindige enige God een tweede buiten Hem, n.l. de 
tijdgod, die ook geen begin en geen einde heeft: men spreekt immers 
van de « nooit begonnen » en « nimmer eindigende » eeuwigheid. Hij 
zondigt in zijn gedachten en woorden tegen het eerste gebod der op 
Sinaï gegeven wet. 
 
DE AIONEN. De aionen en werelden vallen samen. Laat ons de 5 
werelden en aionen nu opsommen. 

De eerste aioon is de tijd tussen Gen. 1:1 en 1:2, die der toen-wereld. 
Deze duurde van het begin tot het woest en ledig worden der aarde. 
Hoelang deze wereld bestaan, deze aioon geduurd heeft, is niet te 
zeggen. Het is de tijd, waarin de overdekkende Cherub (Ez. 28) het 
aardrijk regeerde. Het is de oertijd, waarin de voorwereldlijke dieren 
voorkomen, het is de tijd, waarvan de geleerden thans nog de 
overblijfselen vinden. 

De tweede aioon begon met het zesdaagse herstellingswerk en het 
scheppen van Adam. Hij loopt tot de Vloed. Het is de tijd, waarin 
bijzonder de zonen Gods optreden. Deze aioon duurde 1656 jaar. Het is 
de enige aioon, waarvan we de duur kunnen berekenen. 

De derde aioon begint na de Vloed met het Noachistisch verbond, 
waarin God een nieuwe orde der dingen vaststelt. Was er eerst damp, 
die de aarde bevochtigde, Gen. 2:5, geen regen, nu was er de 
dampkring, die wij kennen met zijn regenboog en afwisselende tijden 
van zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, 
Gen. 8:22. In die aioon leven we nog. Hij loopt tot Christus' 
wederkomst. Lk. 20:34, 35. 

De vierde aioon vangt dàn aan en heeft als eerste periode de 1000 
jaar van Op. 20. We geloven echter dat hij langer zal zijn en zullen dit 
later bewijzen. In die aioon wordt Israël hersteld en gemaakt tot een 
koninklijk priesterdom. 

De vijfde aioon vangt aan als de Tempel vervangen wordt door de 
Tabernakel Gods. God woont dan bij de mensen. Het N. Jeruzalem 
daalt dan neder. Deze aioon loopt. door tot de overgave van het 
koninkrijk aan God en de Vader, wanneer alle overheid en kracht zal 
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teniet gedaan zijn, de dood verslonden is tot overwinning en God alles 
in allen zal zijn. 1 Cor. 15:24-28. Zolang zal Christus als Koning 
heersen. Daarna heerst God onmiddellijk door Zijn Woord en Geest. 

We hebben dus 5 aionen: 
 

 
BETER SCHRIFTINZICHT. Wie nu de Schrift leert lezen bij het licht van 
het voornemen der eeuwen, zal reeds veel moeilijkheden zien 
wegvallen. Hij zal de dingen veel beter begrijpen en inzien, dat wat in 
de ene aioon niet vervuld is, of dat slechts gedeeltelijk werd, zijn volle 
vervulling in een andere aioon verkrijgt. 

Het inzicht in de aionen verheft mede boven het gangbaar wordende 
Millennianisme — de leer van het toekomstige 1000-jarige vrederijk op 
aarde — dat eigenlijk een verenging is van het voornemen der eeuwen. 
Zij, die met ons inzien, dat de aionen over de 1000 jaar heen reiken, 
zien alles veel beter tot zijn recht komen. Zo komen we uit boven de 
stellingen van Adventsisme, Russellisme en Calvinisme. Het eerste ziet 
Israëls herstel niet, laat staan de volgende eeuw der Nieuwe Schepping; 
het tweede meent, dat we eigenlijk al in de toekomende eeuw leven; het 
derde heeft heel geen visie op de aionen en meent, dat met Christus' 
wederkomst de eindeloze staat der heerlijkheid intreedt. 

De aionen leren ons, dat God nog tijden voor Zich heeft om Zijn raad 
te volvoeren. Zij doen ons zien, hoe de Schrift in ongebrokenheid, 
zonder vergeestelijking kan blijven staan, mits men de profetische 
afstanden (zie Dl I) aanbrengt en dit niet eng doet door alleen de blik op 
het 1000 jarig rijk te concentreren. Zij, die de aionen inzien, zijn meer 
dan chiliast. Voor hen reikt het oog des geloofs niet alleen tot in de 
1000 jaar, ja niet alleen tot in de tweede toekomende eeuw, maar zij 
blikken met Paulus boven de aionen uit en weten dat de oplossing der 
wereld- en van vele Schriftproblemen te vinden is in de juiste visie op 
de aionen. Omdat de aionen verschillen, verschillen Gods uitspraken, 
omdat er nog aionen volgen, is zowel het een als het ander waar, is 
zowel het vervulde als het onvervulde letterlijk te nemen. Alles te 
Zijner tijd. Afzonderlijk zullen we nader zoveel mogelijk de teksten 
met het woord eeuw en eeuwig bespreken. 
 
EEUWIGE TIJDEN. Waar we gezien hebben, dat er olamim of aionen aan 

1  Van de Schepping tot het woest en ledig worden.
2  Van de Herordening tot de Vloed.

3  Van de Vloed tot Christus' wederkomst.
4  Van Christus' Wederkomst tot de Dag Gods.

5  Van de Dag Gods tot de overgave van het Koninkrijk.
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de onze voorafgingen, dat er nog aionen op de onze zullen volgen, is 
het nodig een volledig overzicht te geven. We gaan daarom thans over 
tot de bespreking van de « tijden der eeuwen ». Ze vormen één geheel, 
dat een eigen karakter bezit. Toch is elk weer onderscheiden. 
De titel van ons geschrift is ontleend aan Rom. 16:25, 26. De Gr. tekst 
heeft deze uitdrukking niet. Er staat: « de aionische tijden » of 
eigenlijk: « gedurende de aionische tijden » (tois chronois aiooniois), 
de derde-naamvalsvorm meervoud, die hier een tijdsruimte uitdrukt. De 
St. Vert. geeft dit betrekkelijk weer, maar verzwakt het dan door de 
onnodige invoeging van het cursief gedrukte woordje: in. Tois chronois 
aiooniois is te vertalen door: gedurende de aionische tijden. 

Voor we verder gaan, zij gewezen op de wisselende vertaling. Tois 
chronois aiooniois is vertaald door: tijden der eeuwen, maar het direct 
daarop volgende: Theou aiooniou (tweede-naamvaisvorm van Theos 
aioonios) werd vertaald door « des eeuwigen Gods ». De St. Vertalers 
wisten er blijkbaar geen weg mee. Eeuwige tijden was voor hen iets 
ongerijmds, de eeuwige God, dat ging beter. 

Ook op het laatste deel van de tekst zij gewezen met het oog op de 
vertaling. Daar staat n. l.: eis tous aioonas toon aioonoon. De St. 
Vertalers vertaalden dit door: in alle eeuwigheid. Nu zit er in « alle » 
feitelijk al een meervoudsgedachte, terwijl eeuwigheid in de 
tegenwoordige betekenis opgevat, die uitsluit, wijl er naar westersere 
filosofie slechts één eeuwigheid kan zijn, dus het meervoud en het 
woord « alle » uitsluit. Als we zeggen: Dat komt alle jaar terug 
betekent: alle jaren. Alle uur vertrekt de boot betekent: alle uren. In alle 
eeuwigheid wil dus feitelijk zeggen: In alle eeuwigheden. Met een en 
ander willen we opmerken, dat het alle aan een meervoud doet denken. 
Nu houde men in het oog, dat in het Grieks niet het woord alle staat, 
wel een meervoudsvorm. Letterlijk staat er: in (d. i. gedurende) de 
eeuwigheden (of eeuwen) der eeuwigheden (der eeuwen). We komen 
op de hele term nader terug. Nu vestigden we alleen de aandacht op de 
gebrekkige vertaling. 

De St. Vertalers begrepen het woord aioon niet ten volle. Eeuwige 
tijden waren voor hen ongerijmd. Hoe kon iets, dat eindeloos was, 
tevens eindig zijn, hoe kon een tijd eeuwig zijn? Voor ons zijn de 
aionische tijden verklaarbaar, mits men aan het Schriftuurlijk begrip 
eeuwigheid niet de bijna algemeen gangbare betekenis van 
altijddurende tijd of eindeloze eeuwigheid geeft. Die betekenis is te 
danken (of te wijten) aan het huwelijk van middeleeuws-roomse 
theologie en heidense filosofie. De H. S. kent eeuwige TijdEN. Voor de 
traditie sluit de eeuwigheid de tijd uit, voor de H. S. in. 
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WAT BETEKENT HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD EEUWIG. Voor we 
verder gaan, dienen we te onderzoeken, wat het bijvoeglijk 
naamwoord: « eeuwig » betekent. Duidelijkheidshalve is het niet 
ondienstig te herinneren aan wat een bijvoeglijk naamwoord in het 
algemeen betekent. Dat is dit: Genomen in zijn wijdste omvang, kennen 
de bijv. naamwoorden een zekere hoedanigheid toe aan een zelfstandig 
naamwoord. Een oude man is een man, die oud is, een jonge vrouw een 
vrouw, die jong is. Als nu de H. S. spreekt van aionische tijden, dan ligt 
hierin vooreerst opgesloten, dat het tijden zijn. Het bijv. naamw. 
aionios zegt, dat ze aionisch zijn; dat woord geeft hun aard, hun 
karakter, hun hoedanigheid, hun gesteldheid aan en geeft ze een 
bijzonder kenmerk. Als er nu aionische tijden zijn, zijn er ook andere. 

De Schrift noemt die eenvoudig: tijden, ze spreekt van tijden en 
gelegenheden (d. i. gunstige tijdsperioden), van de bedeling van de 
volheid der tijden, van de tijden der heidenen. De aionisch tijden zijn 
dus tijden met een bijzonder kenmerk, aionisch geeft er een nadere 
beschrijving van of leert ze ons in hun bijzonder karakter kennen. 
Eeuwige tijden zijn bepaalde niet-eindeloze opeenvolgingen van feiten 
en gebeurtenissen, het zijn telkens weer eindigende tijdsruimten, die 
van aioon tot aioon lopen. Later meer hiervan. 
 
VOOR DE TIJDEN DER EEUWEN. Dat we niet kunnen spreken van een « 
nooit begonnen eeuwigheid », blijkt uit 2 Tim. 1:9 en Tit. 1:2. In 2 Tim. 
1:9 lezen we: « Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen heeft met een 
heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen 
voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de 
tijden der eeuwen. Gr.: voor de eeuwige tijden, pro chronoon aioonoon. 
In Titus 1:2 staat: « in de hope des eeuwigen levens, welke God, Die 
niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. » Gr.: pro 
chronoon aioonoon. 

Drie maal vinden we dus de uitdrukking: eeuwige tijden in het N. T. 
Drie maal vertaalt de St. V.: tijden der eeuwen, waar er feitelijk staat 
eeuwige tijden. 

De H.S. spreekt dus van een tijd voor de tijden der eeuwen. Die 
eeuwigheden hebben dus een begin gehad. Hoe kan men dan spreken 
van de nooit begonnen eeuwigheid? 
 
EER DE WERELD WAS. 1 Cor. 2:7 leert ons dat eveneens. Daar zegt de 
St. V. « Maar wij spreken de wijsheid Gods, (bestaande) in 
verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordend heeft tot 
onze heerlijkheid eer de wereld was. » De St. V. is hier, zacht 
uitgedrukt, zeer vrij. Het Gr. heeft: voor de aionen, pro toon aioonoon, 

45



voor de eeuwen. Zie Kanttekening. Gods verborgen wijsheid was er 
voor de « eeuwigheid » begon. Men kan dus niet spreken van een nooit 
begonnen eeuwigheid. 
 
DE VOLEINDING DER EEUWEN. De Schrift kent ook geen eindeloze, 
nimmer eindigende eeuwigheid, want Hebr.9:25 spreekt van de 
voleinding der eeuwen. De St. V. vertaalt: « Anders had Hij (Christus) 
dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af, maar nu is 
Hij eenmaal geopenbaard in de voleinding der eeuwen om te zonde te 
niet te doen door Zijns zelfs offerande. » Deze tekst is een raadsel voor 
elk een die nadenkt over de betekenis der woorden. Zijn de eeuwen 
geëindigd bij Christus' openbaring in de wereld? Immers neen, want als 
men eeuw opvat als tijdvak van 100 jaar, dan zijn er reeds 19 eeuwen 
verlopen na die openbaring aan het eind der eeuwen. En opgevat als 
aioon, gaat de lezing ook niet op, want in Ef. 2:7 is er nog sprake van 
de toekomende eeuwen of aionen, terwijl de Heere Zelf spreekt van de 
toekomende eeuw Lk. 20:35 en Mt. 12:32. 

Christus is niet geopenbaard in het einde der eeuwen. Bij Christus' 
kruisdood eindigde zelfs niet eens « deze eeuw ». Immers als de 
discipelen Hem vragen naar het eind (de voleinding der eeuw) Mt. 
24:3, zegt Hij niet: Dat zal weldra plaats hebben als men de Zoon des 
mensen kruisigt. Er zal nog heel wat anders moeten geschieden. Er 
zullen valse Christussen en valse profeten komen, de gruwel der 
verwoesting moet eerst nog gesteld worden. Nog is terstond het einde 
(eind punt) niet. Deze profetie is tot op heden niet vervuld. Het einde 
van deze aioon viel dus niet met Golgotha samen, wat ook hieruit blijkt, 
dat de kinderen dezer eeuw trouwen en ten huwelijk uitgegeven worden 
en de dagen van Noach nog niet daar zijn. De Oogst van Mt. 13:39 
heeft nog niet plaats gehad, want geen engelen zijn verschenen, geen 
bazuin is gehoord, geen kaf is verbrand. En dat heeft immers plaats bij 
de voleinding van deze aioon. 

Ook is de zonde nog niet te niet gedaan. Zeker, Christus heeft over 
alles getriomfeerd. Toch zegt Paulus nog na het kruis, dat de zonde nog 
in hem woont Rom. 7. Christus is wel gekomen tot wegneming der 
zonde, maar dat werk is nog niet voltooid, alhoewel Zijn offer volmaakt 
was. Het kruis heeft alleen de weg geopend tot wegneming der zonde, 
maar die weg is nog niet doorlopen, Christus moet de zonde nog te niet 
doen in Zijn volk en in de wereld. Wanneer zal dat finaal voltooid zijn? 
Aan het eind der eeuwen, in de voleinding der aionen. Is in Mt. 13 
sprake van de voleinding van de aioon, hier lezen we van de voleinding 
der aionen, der eeuwen. Waar een voleinding is, is Ook een eindpunt 
Mt. 24:3, 16. Dat nu noemt de H. S. wel niet, maar ze wijst er zeer 
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duidelijk op. Dat eindpunt is als Christus het Koninkrijk aan God en de 
Vader overgeeft, als alle overheid en macht te niet gedaan wordt, 1 Cor. 
15:24-28. Wat er daarna is, heeft God niet geopenbaard. We weten 
alleen dat God dan alles in allen zal zijn. 
 
GEEN TIJD MEER. Nu zal men ons tegenwerpen dat Op. 10:6 leert, dat 
er geen tijd meer zijn zal. We hebben er reeds op gewezen, dat Openb. 
de dag des Heeren beschrijft en dat er na de 1000 jaar nog tijd is, wijl er 
sprake is van maanden, Openb. 22:2. Dat is op de nieuwe aarde. Er 
blijkt dus, dat er dan nog wel tijd is. 

Hoe moet Openb. 10:6 dan opgevat worden. Laat ons daartoe nagaan, 
waar het woord tijd voorkomt in Openb. Dat heeft 4 maal plaats, n. l. 
2:21, 6:11, 10:6, 20:3. 

a 2:21 «Ik heb haar tijd gegeven, dat ze zich bekeren zou.» 
b 6:11 « ... hun werd gezegd, dat ze nog een kleine tijd zouden rusten. 

» 
a 10:6 « En hij zwoer ... dat er geen tijd meer zal zijn. » 
b 20:3 « En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden. » 
Twee maal dus tijd, twee maal « kleine tijd ». We weten, dat Openb. 

2:3 Israëls gemeente beschrijft voor de dag des Heeren begint. Dan 
wordt er tijd gegeven aan Isebel zich te bekeren. Maar in de dagen van 
de bazuin van de zevende engel, zal daartoe geen tijd meer zijn. Men 
ziet echter duidelijk, dat de tijd, zoals wij die kennen, niet ophoudt, 
want in de dagen van de zevende engel zal er geen tijd meer zijn. Lees 
voor tijd uitstel, gelegenheid en men heeft de betekenis. Dat er nog tijd 
is na Openb. 10, blijkt uit Openb. 20, waar er nog 1000 jaar volgen en 
dan nog een kleine tijd waarin Satan ontbonden is. De gemaakte 
tegenwerping mist dus elke grond. 
 
HEBR. 9:26. Nu keren we terug naar Hebr. 9:26, want dat is nog niet 
opgelost. We geloven, dat de vertaling niet juist is. Hebr. 9:26 spreekt 
van twee tijden: Nu, en in de voleinding der eeuwen. Nu is Hij eenmaal 
ingegaan. Dat staat in tegenstelling met de voorleden bediening van de 
O. T. hogepriester, die onder Israëls schaduwdienst jaarlijks inging. In 
de volheid des tijds ging Christus eenmaal in. Waartoe? Daarop geeft 
het volgende het antwoord, dat we hier woord voor woord vertaald 
neerschrijven na eerst de Gr. tekst gegeven te hebben. Nun de apax epi 
sunteleia toon aioonoon eis athesèsin tès hamartias dia tès thusias 
autou pefanirootai. Nu echter eenmaal op sameneinding der aionen tot 
wegdoening der zonden door het offer van Hem zelf, is Hij verschenen. 
Of in gangbaar Nederlands: Nu echter is Hij eenmaal geopenbaard tot 
tenietdoening der zonden in de voleinding der eeuwen door Zijns Zelfs 
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offerande. De aionen hebben dus een eind. En wel als de zonde geheel 
teniet gedaan wordt. Dan kan de Zoon het Koninkrijk aan de Vader 
overgeven. De laatste vijand, de dood, wordt dan ook tenietgedaan. 
 

Zo krijgen we dus 
 

 
 
Of in Schema:  

De aionische tijden vormen één geheel; zij omspannen het voornemen 
der eeuwen, in Ef. 3:11 onjuist vertaald door: eeuwig voornemen en 
zijn de schakel tussen de voor- en na aionische tijden. Het zijn tijden, 
die niet eindeloos, maar aionisch zijn. Aionisch wil zeggen een 
afgeronde tijdgang hebbende, die wel ononderbroken is, maar daarom 
niet eindeloos. 

Het Hebr. woord Olam betekent als werkwoord verbergen. Bijna 
overal is het zo vertaald. In de Olam nu is ook iets verborgen. Dat is de 
kracht, die God in de kosmos legt en die Hij laat uitwerken. Waar nu de 
grootte van de krachten onbekend is, daar is de duur niet te overzien. 
Daarom geeft de Heere aanwijzingen om het eind te leren zien. Waar 
echter alles vergankelijk is, niets zijn stand kan behouden, alles 
veroudert Ps. 102:26, 27, daar zijn de krachten niet onuitputtelijk en 
daarom, zijn de aionen eindig. Waar God nu de aionische tijden met 
vaste hand leidt en voortstuwt, heet Hij de aionische God. Dat beperkt 
Hem niet tot de aionische tijden, maar zet Hem tot die tijden in zekere 
betrekking. Evenmin als de God des hemels alleen tot de hemel beperkt 
is en de Heere der aarde (Joz. 3:11, Zach. 4:14, Op. 11:4 grondtekst), 
tot die aarde. beperkt wordt, maar deze uitdrukkingen alleen aanduiden, 
dat God in een betrekking, een verhouding tot hemel en aarde staat, 

VOOR,   a Voor de tijden der eeuwen.
IN,   b De tijden der eeuwen.
NA   c Na de tijden der eeuwen.

DE AIONEN   
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evenzo betekent: de aionische God, dat Hij tot al de eeuwen in een 
betrekking staat, die maakt, dat de aionische tijden alle door Hem 
beheerst worden. Terecht heet Hij daarom de Koning der eeuwen. 
 
VAN AF DE EEUWEN. Dat God meer is dan alleen de aionische God, 
dus Degene Die in betrekking tot de aionen staat, bewijzen duidelijk 3 
teksten n. l. Ef. 3:9, Col. 1:26 en 1 Cor. 15:28. 

Ef. 3:9 spreekt over de bedeling (niet gemeenschap) der 
verborgenheid, die van (alle) eeuwen verborgen geweest is in God. 

Col. 1:26 spreekt over de verborgenheid, die verborgen is geweest 
van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard (te 
kennen gegeven is) aan Zijn heiligen. Het Gr. heeft hier niet het woord 
alle, maar heeft vanaf de eeuwen. 

Hieruit blijkt dus tweeërlei: 1 dat de eeuwen een begin hebben, 
anders kan er geen sprake zijn van: vanaf. 2 dat God voor de eeuwen 
is, niet woont in de « nooit begonnen eeuwigheid », maar boven de 
eeuwen staat. Hij heeft iets verborgen gehouden vanaf de eeuwen. Hij 
Zelf was er dus voor de eeuwen. Datgene, wat Hij verborgen heeft 
gehouden, is de verborgenheid van het Lichaam van Christus. Niet in 
de nooit begonnen, maar voor de eindigende aionen, heeft God iets 
voorgenomen, dat tot op Paulus verborgen werd gehouden. 1n 1 Cor. 
15:28 zien we het einde der aionen. Dan is « de nimmer eindigende 
eeuwigheid » voorbij, is God alles in allen, is de middellijke 
tussenregering van Christus weggedaan en is er de onmiddellijke Gods 
inwerking. De zonde is dan ten volle te niet gedaan, de 
vergankelijkheid opgeheven, de dood verslonden tot overwinning. 

Terugkerend tot Ef. 3 en Col. 1 blijkt tevens nog, dat er zeker twee 
eeuwen, 2 aionen aan de andere voorafgingen, want er staat: eeuwen en 
geslachten. Pred, 1:10 steunt deze opvatting voldoende, daar dat vers 
spreekt van de olamim die voor ons geweest zijn. Nu is er, als we onze 
aioon zouden meerekenen, schijnbaar slechts één eeuw voor de onze 
geweest, die van Adam tot Noach. Zal het meervoud dus zijn kracht 
behouden, dan moeten we noodzakelijkerwijze aan twee aionen voor de 
onze denken. Dat dit opgaat, bewijst o. a. Gen. 1:2: De aarde werd
woest en ledig. Zo blijkt ook aldus dat er 5 aionen zijn, die samen de 
aionische tijden vormen. 
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III. IN ALLE EEUWIGHEID. 
OVERZICHT 

 
DRIEERLEI UITDRUKKING. Hoewel vele teksten met het woord « 
eeuwigheid » in 0. en N. T. eerst later afzonderlijk besproken zullen 
worden, moet voor het algemeen overzicht met de uitdrukking: in alle 
eeuwigheid een uitzondering gemaakt worden en deze nu reeds ter sprake 
komen. 

In alle eeuwigheid is een vertaling van 3-erlei Griekse uitdrukking die 
we hier afschrijven: 
 

Eis tous aioonas toon aioonoon. Rom. 16:27 e. a. 
... ... tou aioonoos toon aioonoon. Ef. 3:21. 

eis ton aioona toon aioonoon. Heb. 1:8. 
 

We willen ze achtereenvolgens behandelen. 
 
 

A. De aionen der aionen. 
 
DE AIONEN DER AIONEN De term eis tous aioonas toon aioonoon, 
gedurende de eeuwen der eeuwen, komt 22 maal voor in het N. T. en wel 
6 maal bij Paulus (met Hebreeën): Rom. 16:27; Gal. 1:5; Fil. 4:20; 1 Tim. 
1:17; 2 Tim. 4:18; Hebr. 13:21; 2 maal bij Petrus: 1 Petr. 4:11 en 5:11; 14 
maal in De Openbaring: 1:6, 18; 4:9, 10; 5:13, 14; 7:12; 10:6; 11:15; 
14:11; 15:7; 19:3; 20:10; 22:5. De 2 andere uitdrukkingen komen elk één 
maal voor en wel in Ef. 3:21 en Hebr. 1:8. Samen dus 24 maal. 

Wat is nu onder de uitdrukking: gedurende de aionen der aionen te 
verstaan. Vele menen, dat dit betekent: aionen volgend op aionen in 
eindeloze reeks. 
 
PARALLELLE UITDRUKKINGEN. Als dat waar was, dan moesten 
soortgelijke uitdrukkingen hetzelfde betekenen. We geven een reeks 
daarvan: 
 
Knecht der knechten Gen. 9:25
Heilige der heiligen Ex. 26:33
God der goden Deut. 10:17, Dan. 2:47
Heere der heeren Deut. 10:17: 1 Tim. 6:15
Hemel der hemelen 1 Kon. 8:27
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Dit zijn alle Hebraismen, d. i. uitdrukkingen, eigen aan de Hebreeuwse 

taal. De Griekse termen zijn niets anders dan vertaalde Hebraismen. 
Wat drukken ze uit ? Dat is licht na te gaan. 
Knecht der knechten is de allerlaagste knecht. Er zijn dus ook anderen, 

niet zulke lage knechten. De Chamieten zijn mede tot knechtschap 
vervallen, bijzonder aan de Jafethieten (negers-slavernij). Kanaän zou van 
Israël de laagste knecht zijn. Dat ook andere volken Israël tot knechten 
waren, bewijst Isaaks zegen en Ps. 60. Dat ook andere Israël zullen 
dienen, bewijst o. a. Jes. 61:5, 66:19 e. a. plaatsen. God der goden 
betekent de hoogste God te midden van anderen, die ook goden heten, Ps. 
82:1, 6; Joh. 10:34; Ps. 89:8. Heere der heeren betekent Opperste Heer 
over anderen. Koning der koningen, Opperkoning. Hemel der hemelen, 
hoogste of voornaamste der hemelen. IJdelheid der ijdelheden, grootste 
ijdelheid. Lied der liederen St. V. Hooglied, voornaamste lied onder 
andere. Geslacht der geslachten, St. V.: van geslacht tot geslacht, het 
gelukkigste van alle voorgaande geslachten. (Ps. 72 heeft het over het 
Salomonisch aspect van de Christus' regering. De duur er van wordt in vs. 
5 aangegeven. Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn. 
Die « zij » betekent dus het gelukkigste geslacht van al de voorgaande. 
Genoot Israël onder Salomo een tot toen ongekende grootheid en zegen en 
prees men zich gelukkig toen te mogen leven. (1 Kon. 10), eenmaal zal dit 
zijn tegenbeeld en in nog veel hogere zin, vinden als het Salomonisch 
aspect van Christus' regering over Israël ontbreekt. 

Men ziet, hoe al deze uitdrukkingen een vergelijking in houden. 
Maar zal men opmerken: Er is verschil tussen de uitdrukkingen Koning 

der koningen, Heer der heeren, Lied der liederen enz. en aionen der 
aionen. De laatste heeft een dubbel meervoud, de eerste hebben dat niet. 
Er zou dus verschil kunnen zijn. Nu zij reeds hier opgemerkt, dat de 
uitdrukking: aioon der aionen ook voorkomt, Ef. 3,:21. Deze loopt dus 
met de gegeven reeks parallel. We zullen die nader bezien. 

Vooraf echter iets anders. 

Geslacht der geslachten Psalm 72:5. St. V.: van geslacht tot 
geslacht

IJdelheid der ijdelheden Pred. 1:2
Lied der liederen Hoogl. 1:1, St. V.: hooglied
Sierlijkheid der sierlijkheden Ez. 16:7. St. V.: grote sierlijkheid
Koning der koningen Ezra 7:12; Ezechiël 26:7; Dan. 2:37; 

1 Tim. 6:15; Op. 19:16
Vorst der vorsten Dan. 8:25
Eeuwen der eeuwen Zie teksten hierboven
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HEILIGE DER HEILIGEN. De term: heilige der heiligen is bekend. Hij komt 
het eerst voor in Ex. 26:33 en voorts in veel andere teksten. Is dat nu een 
opeenvolging van allerheiligste plaatsen of was de Tabernakel (en de 
Tempel) beperkt tot enkele heilige ruimten. Het laatste is het geval. 

Het heilige der heiligen was in betrekking tot het heilige het 
allerheiligste der heilige plaatsen. Met de rang wordt dus ook een 
betrekking uitgedrukt t. o. v. het voorafgaande of het omringende. Als de 
H. S. dus zegt, heilige der heiligen bedoelt ze daarmee de voornaamste 
der heilige ruimten aan te geven. 
 
HEILIGEN DER HEILIGEN. Dat dit het geval is, bewijst de uitdrukking 
heiligeN der heili-gen, die ook voorkomt en wel Lev. 21:22, 2 Kron. 
31:14, Ez. 42:13, 44:13, Hebr. 9:25 volgens Sinaiticus. Zie St. V. 
Kanttekeningen. 

Lev. 21:22 « Van de spijze zijns Gods, van de allerheiligste dingen ... 
zal hij mogen eten », Hebr. van de heiligheden der heiligheden. 

Het gold hier iemand uit het geslacht van Aäron die enig gebrek had. 
Hij mocht wel eten van de heiligheden der heilig-heden en van de heilige 
dingen (Hebr. heiligheden). Dat hier een verschil aanwezig is, is duidelijk. 
Er zijn heiligheden der heiligheden en heiligheden, er is maar één heilige 
der heiligen. 

Voor we deze tekst nader bezien, nemen we eerst Ez. 42:13. Ook daar 
is sprake van het eten van de heiligheden der heilig-heden. 

Ez. 44:12 geeft meer licht. 
« En zij zullen tot Mij niet naderen om Mij het priesterambt te bedienen 

en te naderen tot al Mijn heilige dingen, tot de allerheiligste dingen, maar 
zij zullen hun schande dragen en hun gruwelen, die zij gedaan hebben. 
Daarom zal Ik hen stellen tot wachters van de wacht des huizes. » 

De Levieten, die verre afgeweken zijn vs. 10, zullen wel in Ezechiëls 
tempel moeten dienen, maar niet naderen tot de heiligen der heiligen. Dat 
zal alleen gedaan worden door de kinderen van Zadok vs. 25, die zullen 
wel in het heiligdom ingaan, tot Gods tafel naderen mogen, en de 
binnenste voorhof mogen ingaan vs. 17. 

Ook het N. T. geeft de meervoudsvorm. In Heb. 9:10 lezen we: « ... 
maar door Zijn eigen bloed ingegaan is in het heiligdom ». Het Grieks 
heeft: in de heiligeN en volgens sommige handschriften: in de heiligen 
der heiligen. Hier zouden we dan dezelfde uitdrukking hebben als in de 
term: in de eeuwen der eeuwen (eis tous aioonas toon aioonoon). Christus 
is ingegaan in de heiligen, d. i. Hij is niet alleen in de Voorhof der 
Godstoenadering ingegaan, maar verder voortgeschreden in de heiligen, 
de verdere ruimten in de hemel, het heilige der heiligen voor God te 
verschijnen. 

We hebben dus dit: De term: heilige der heiligen betekent een ruimte, 
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die tevens de heiligste is t. o. v. andere ruimten in de tabernakel. De term: 
de heiligen der heiligen heeft betr. op meer dan een ruimte t. o. v. van nog 
andere ruimten. Het Heilige der heiligen is de meest heilige ruimte t. o. v. 
het Heilige en de Voorhof, de 2 voorgaande afdelingen van de Tabernakel 
(Tempel). De heiligen der heiligen zijn 2 der 4 heilige ruimten, dus 
Heilige en Heilige der Heiligen t. o. v. van Voorhof en Legerplaats. We 
willen dit even schematiseren. 
 

 
1, 2, 3 en 4 zijn de heiligen, d. i. de heilige (afgezonderde) plaatsen. 3 

en 4 zijn t. o. v. 1 en 2 heiligen der heiligen. 4 is t. o. v. 3 het heilige der 
heiligen. Deze termen wijzen dus op graduele betrekkingen, d. i. op een 
vergelijking, die tevens de graad aangeeft. De rangorde wijst tevens op 
een volgorde. 

(Men houde wel in het oog, dat bovenstaande een schema is, d. i. 
overzicht gevende schets. In de werkelijkheid was de Voorhof om de 
Tabernakel en de Legerplaats om. de Voorhof). 

De overschrijvers der oorspronkelijke Schriften hebben deze termen 
niet steeds verstaan en gingen er niet nauwkeurig mee te werk. De 
Sinaïticus bewaarde de oorspronkelijke lezing. 

Met een en ander komen we tot de slotsom, dat elke vorm van Gods 
Woord betekenis heeft. God meent, wat Hij zegt. Gebruikt de Heilige 
Geest hier het meervoud, dan is het meervoud, gebruikt Hij het 
enkelvoud, dan is het enkelvoud. 
 
GODS WOORD GELOUTERD. Als het over de aionen gaat, zegt men vaak, 
dat de term aionen der aionen een poging is om de oneindigheid uit te 
drukken. Daar tegenover stellen we het volgende tegenbewijs: De H. G. 
gebruikt het Grieks om er Zijn gedachten in uit te drukken, niet wat men 
er van maken wil. Hij gebruikt de elementen van de Griekse taal, haar 
vormen en haar tijden om er Zijn woord uit op te bouwen. Zoals echter 
het rganisme voedsel en sappen tot zich neemt maar die eerst ontleedt om 
er dan zijn organen mee op te bouwen, zo neemt God de Griekse taal, 
ontleedt haar in elementen en voegt die zo samen, dat er uit dat 
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menselijke een Goddelijk geheel voortkomt. De elementen mogen 
menselijk zijn, het samenstel is Goddelijk. De redenen des Heeren zijn 
reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd 
zevenmaal Ps. 12:7. De H. S. is Gods Woord, gelouterd in de aarden 
smeltkroes der broze menselijke natuur. 

Als we daarop letten, moeten bovengenoemde uitdrukkingen hun 
bijzondere betekenis hebben. Dat wordt nader bewezen door de 
Schriftgegevens. 

In Lev. 2:3 en 10 wordt het spijsoffer een heiligheid der heiligheden 
genoemd, Hebr. dezelfde term als. heiligen der heiligen, in Lev. 6:17, 25 
en 7:1, 6 het zond- en het schuldoffer, in 14:13 het lam bij het 
reinigingoffer der melaatsen, in 24:9 de toonbroden. Alle samen dus 
heiligheden. Hieruit kan men zien, dat het meervoud van Lev. 21:22, Ez. 
42:13 en 44:13 betekenis heeft en maar geen blote vorm is. Wat betekent 
nu in dit verband de heiligheden der heiligheden? Dit: Die offers mochten 
alleen gegeten worden in de Voorhof, Lev. 6:16 en waren alleen bestemd 
om in de heilige plaatsen geofferd te worden. De offers en spijzen werden 
óf op het brandoffer-altaar geofferd óf in het heilige gebracht (en later 
genuttigd). Zie Lev. 2:2; 6:15; 7:21; 24:6-9. De heiligheden der 
heiligheden bedoelen dus uit te drukken dat het de heilige dingen waren, 
bestemd voor heilige plaatsen, hier: Voorhof en Heilige. 

Dat bewijst ook 2 Kron. 31:14. Koré de Leviet was over de vrijwillige 
gaven Gods om het hefoffer des Heeren en de heiligheden der heiligheden 
uit te delen. Het hefoffer wordt in vs. 4 genoemd en de heiligheden der 
heiligheden waren de verschillende offers in vs. 6 en 7 genoemd. Men 
ziet, hoe de meervoudsvorm wel degelijk èn kracht heeft èn recht van 
bestaan en maar geen blote intensiteitsvorm is. 

Als nu de H. S. zegt: heilige der heiligen, dan wijst de H. G. daarmee 
een der heilige ruimten aan, als zij zegt: heilige der heiligen, heiligheden 
der heiligheden, is het meervoud van kracht; het zijn geheiligde zaken uit 
twee heilige ruimten. De Voorhof was ook heilig, daarom was hij 
afgezonderd door linnen gordijnen en alles heet het heiligdom Ex. 25:8. In 
zeker opzicht was ook de Legerplaats heilig, want daar werden niet eens 
de dieren verbrand, welker bloed binnen de voorhang gedragen was Hebr. 
13:11; Lev. 4:21; 6:30; 16:27. 

We kunnen er dus wel staat op maken, dat de term: aionen der aionen 
geen blote vorm is, niet aionen op aionen volgend, maar betekent: 
voornaamste der aionen. Geeft het eerste deel van de term: eis tous 
aioonas een volgorde aan; een meervoud dus, zoals heiligen der heiligen, 
de tweede geeft een rangorde aan t. o. v. die volgorde. zoals heiligen der 
heiligen dat ook doet. Was het Heilige der heiligen de heiligste der drie 
afdelingen, het Heilige en de Voorhof heten ook heiligheden. (Opgemerkt 
zij nogmaals, dat heiligen en heiligheden in het Hebr. door hetzelfde 
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woord werden uitgedrukt). 
De heilige schrijvers hebben in de vuurvlam des Geestes gearbeid. Hun 

taal- en begrips- en gevoels- en wilselementen zijn gelouterd en tot 
Goddelijk zilver gedegen. 

Wat zal het dan zijn als God Zijn goud opdelft, Zijn Woord, vernomen 
uit het nieuwe opstandingslichaam, waarmee de Geest niet meer de aarden 
smeltkroes behoeft te verhitten. maar onbelemmerd Zijn gloed kan 
meedelen en geen onreinheden meer behoeft af te scheiden. « Zij zullen 
de gedachtenis der grootheid Uwer goedheid overvloedig uitstorten en zij 
zullen Uw gerechtigheid met gejuich verkondigen, » Ps. 145:7. 
 
HET WERELDLIJK HEILIGDOM. In Hebr. 9:1 lezen we de uitdrukking: 
wereldlijk heiligdom, Gr.: to hagion kosmikon. De Tabernakel (en de 
Tempel) stonden in zekere betrekking tot de wereld (de Kosmos). Ze 
schaduwden die wereld af, waren er uitbeelding van in meer dan een 
opzicht. Men heeft hier veel te weinig op gelet. En toch zit er zoveel 
diepte in. De Tabernakel en zijn dienst was beeld van de wereld en de 
aionen in al hun betekenissen. Die betekenissen zijn meervoudig. 

De Tabernakel beeldt af: 
 

1° de 5 wereldaionen; de lengte. 
2° de concentrische rangschikking der dingen, de breedte. 
3° de mystieke toenadering, de diepte. 
4° de geestelijke opgang, de hoogte. 

 
De Tabernakel beeldt met Israël 5 wereldaionen af; er ontstaan 5 

ruimten: 
 

 
De 5 ruimten die zo ontstaan, geven de 5 aionen aan. Daarbij blijft het 

niet. De Tabernakel is ook type van concentrische rangschikking, hij 
vormt 5 kringen die in de toekomende eeuw, als God weer bij Israël 
woont, zullen gezien worden. 
 

1 Buiten de legerplaats De eerste wereldaioon.
2 De Legerplaats De tweede wereldaioon.
3 De Voorhof De derde wereldaioon.
4 Het Heilige De vierde wereldaioon.
5 Het Heilige der heiligen De vijfde wereldaioon.

1 De Tempel Het Allerheiligste (De heiligheid der 
heiligheden)

2 Jeruzalem Het Heilige.
3 Land Israël De Voorhof.
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De Tabernakel geeft ook 5 sferen van toenadering aan, d. i. vertolkt de 

diepten der gemeenschap. 
 

 
De Tabernakel geeft ook 5 opgaande sferen te kennen: 

 

 
De Tabernakel en de Aionen. De Tabernakel symboliseert velerlei zaak. 
Ook de tijden der eeuwen. Evenals Israëls heiligdom met Israël mede 5 
ruimten deed ontstaan, n. l. buiten de legerplaats, de legerplaats, de 
voorhof, het heilige en het heilige der heiligen, waarin Gods ontwerp en 
de toenadering tot Hem uitkwam, zo tonen de aionen ons de heilsgang, 
die God met de schepping houdt. 

I. In de eerste aioon, corresponderend met wat buiten de legerplaats lag, 
is er geen mensheid. Buiten de legerplaats werden de dieren verbrand, 
welker bloed in het heilige der heiligen gedragen werd, Heb. 12. Van die 
aioon is ons zeer weinig bekend. Ez. 28 laat er ons iets van zien. De 
wetenschap weet er veel van te verhalen (voorwereldlijke planten en 
dieren), Gods Woord daarentegen zwijgt er bijna geheel over. Toch is het 
feit, dat Christus buiten de legerplaats geleden heeft van de allergrootste 
betekenis ook voor die wereld. Ook voor de zonde van die aioon is Hij 
aan het kruis gestorven, ook daarvoor heeft Hij het offer gebracht. 

Het « buiten de legerplaats » doet ons de wereld zien zonder de mens. 
Dat er toen andere levende redelijke wezens waren, blijkt o. a. uit Job. 
38:7, waar sprake is van de kinderen Gods, engelen, die zongen toen de 
aarde op haar grondvesten nederzonk. Wij geloven ook, dat de 
overdekkende cherub van Ez. 28, de Satan van thans, er toen was en met 

4 De « wereld » (Oikoumenè bewoonde wereld) De 
Legerplaats

5 Einden der aarde Buiten de Legerplaats.

1 Hogepriester. Christus Priester-Koning naar de orde van 
Melchizedek.

2 Priesters. De geheiligden.
3 Het Volk Israël. Erfgenamen van Kanaän.
4 De Heidenen. Gezegend door Israël.
5 Die de einden der aarde 

bewonen.
 

1 Hemel der hemelen. Allerheiligste.
2 Hemelen. Heilige.
3 Lucht. Voorhof.
4 Aarde. Legerplaats.
5 Onder de aarde. (Sheol, graf) Buiten de Legerplaats.
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hem veel andere wezens, thans demonen. De Schrift laat er glimpen van 
zien; overigens houdt ze zich meer bezig met de geschiedenis der 
mensheid dan met die der geestenwereld. De eerste aioon heeft zijn 
betekenis; maar de mensheid was er niet. Er was geen « legerplaats », 
geen mensheidswereld. 

II. De tweede ruimte, de legerplaats, typeert de tweede aioon, van 
Adam tot Noach lopend. Hierin begint God de wereld der mensheid te 
vormen, een legerplaats, een geordend geheel te bereiden. In die 
legerplaats is geen middel tot reiniging. Ze was bewoond door zondaren, 
die wel niet zonder Gods leiding waren, maar er was geen priesterdienst, 
geen centraal middelpunt om tot God te naderen. Er werd ongetwijfeld 
geofferd, maar naar eigen inzicht en gewoonte. De legerplaats was er, 
maar geen afgezonderde groep om tot God te leiden. 

III. De derde ruimte geeft de Voorhof te zien. Dit is Israël, dat als natie 
afgezonderd wordt en zich omgeven ziet door de wet, waardoor er een 
scheidsmuur opgetrokken werd tussen de wereld der volken, die de 
legerplaats vormden en het Grote Volk. In de Voorhof wordt het 
brandofferaltaar geplaatst. Zo treedt in Israël Christus op, Wiens gehele 
leven een brand-, spijs- en dankoffer was en Die tevens tot zond- en 
schuldoffer werd. Het wasvat in de Voorhof typeert de reiniging door het 
Woord. Zo werden aan Israël de woorden Gods toebetrouwd om hen te 
reinigen van de Heidenwereld en hen tot God te doen naderen. 

IV. De vierde aioon wordt getypeerd door het Heilige. In het Heilige 
stond de tafel der toonbrooden, de kandelaar en het gouden 
reukofferaltaar. Gods heerlijkheid wordt niet zo geopenbaard in de 
Voorhof. Daarvoor moet men verder gaan. Eerst in het Heilige wordt 
meer gegeven. Zo zal eerst in de vierde aioon God Zich op drieerlei wijze 
nader openbaren, n. l. in brood en wijn, in licht, in reukwerk. 

Er zal brood zijn; het Brood des levens zal andermaal uit de hemel 
nederdalen en men zal kunnen kopen zonder prijs en zonder geld. 

Er zal Wijn zijn, die het hart van God en de mensen vrolijk maakt, 
(Richt. 9), n. l. in de geestelijke verheuging van en in God. 

Er zal licht zijn; het Licht der wereld zal andermaal schijnen en 
niemand zal in de duisternis behoeven te wandelen Het Licht zal opgaan 
over Israël (Jes. 60), en tot dat licht zullen de Volken komen. Er zal zijn 
het Licht tot verlichting der Heidenen en tot heerlijkheid van het volk 
Israël. Lk. 2. 

Er zal reukwerk zijn, aanbidding in volkomenheid. De zoete wierook 
der gebeden en dankzeggingen zal tot God opstijgen, de wierook des 
Geestes zal branden. De lofpsalmen zullen ten volle vervuld worden als 
Davids grote Zoon zal nopen ze opnieuw en nu in veelvuldig koor, aan te 
heffen, een nieuw lied zal in de mond gegeven worden, men zal vrolijk 
zingen. (Ps. 98 e. a.) God ter ere en gebeden en dankzeggingen — de 
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laatste vooral — zullen als een welaangename reuk voor God opstijgen. 
V. De vijfde aioon wordt getypeerd door het Heilige der heiligen. Die 

heeft nog meerder heerlijkheid. Zo de vijfde aioon meer dan de vierde. 
Is de vierde de dag van Christus, nog één voorhangsel door en God 

openbaart Zich in Zijn volheid. In het Heilige woonde God niet, is er nog 
tussenbediening. In het Heilige der heiligen was Hij zichtbaar 
tegenwoordig door de wolkkolom boven de ark. Zo zal Hij in de vijfde 
aioon bij de mensen wonen. De volle verzoening heeft dan plaats gehad, 
zonder tussenbediening kan men tot Hem gaan, het laatste voorhangsel is 
weggenomen; God woont bij de mensen en zal hun God zijn Op. 21. 

Zo bezien symboliseert de Tabernakel in en met Israël de 5 werelden en 
aionen. Het gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zal Israël als 
eerstgeboren volkenzoon hiertoe het eerst geleid worden, de mensheid, 
waarvan Israël de kern is, zal er ook toe komen. Het geheel gaat ook op 
kleine schaal door. Er zijn gelovigen, die de aionen in de geest doorleven 
en doorlopen en tot God mogen naderen. Hier bespreken we nu alleen 
over Israël en de mensheid, als geheel genomen. Het algemene 
verbijzondert zich in de gelovigen. 
 
IN VIERDERLEI VERBAND. Laat ons thans de teksten nagaan, waarin de 
term: de aionen der aionen voorkomt. We kunnen hierbij vierderlei 
verband onderscheiden. Ze komen n. l. voor: 

1° in betrekking tot Gods Wezen: Rom,. 16:27; Gal. 1:5; Fil. 4:20; 1 
Tim. 1:17; 2 Tim. 4:18; Heb. 13:21; 1 Petr. 4:11; 5:11. 

2° in betrekking tot pijniging, rook der pijniging: Op. 14:11; 19:3; 
20:10. 

3° in betrekking tot de regering der heiligen: Op. 22:5. 
4° in betrekking tot de regering van Christus: Op. 11:15. 

 
CHRISTUS REGEERT IN DE AIONEN DER AIONEN. We beginnen met het 
laatste. 

« En de zevende engel heeft gebazuind en er geschiedden grote 
stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken (Gr.: het koninkrijk) 
zijn geworden (Gr.: wordt) onzes Heeren en van Zijn Christus en Hij zal 
als Koning heersen in alle eeuwigheid », Gr.: in de aionen der aionen. 

De zevende bazuin klinkt tot het einde toe door. (Zie Dl 1 De 
Openbaring). Hij is nader onderverdeeld in de schalen. Eerst als die 
uitgegoten zijn, ontvangt Christus het koninkrijk. Het werkwoord drukt 
dan ook niet zozeer een tijdskarakter als wel een volheid, een vastheid uit, 
die het tijdskarakter wegdringt. Er kan dan ook niet staan: zijn geworden, 
maar: wordt. Dat Christus' regering nog niet direct aanvangt, blijkt hieruit, 
dat eerst de 7 schalen (fiolen) nog moeten komen, waarmee o. i. nog 3½ 
jaar heengaan. Daarom staat er ook, dat Hij zal heersen, niet: Hij heerst. 
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Een en ander in het voorbijgaan. 
Nu de woorden: in alle eeuwigheid, in de aionen der aionen. Men moet 

zich bij de uitlegging der Schrift afvragen: Wat is er reeds geopenbaard, 
waarop steunt een Schriftwoord. Wie niet inziet, dat de latere 
openbaringen Gods steunen op de vroegere, kan de Schrift niet als een 
organisch bouwsel zien. Wie niet uitgaat van de gedachte, dat God Zich 
aansluit bij de mens, Zich aanpast aan onze gedachten en geen eindeloze 
eeuwigheid openbaart, waarvan de mens zich geen voorstelling kan 
vormen, maar wel spreekt over lange wereldtijdperken, kan de Schrift niet 
verstaan en zal blind de vertaling volgen. Wie evenwel aan 1 Cor. 15 
denkt en gelooft, dat Christus eenmaal het koninkrijk aan God en de 
Vader overgeeft, moet tot de erkenning komen, dat Hij niet eindeloos 
door regeert. Anders zou de Schrift zichzelf tegenspreken. Dan zou De 
Openbaring zeggen: Hij regeert eindeloos, 1 Cor.: Hij doet afstand van de 
troon. Dit nu kan niet. Maar daaruit volgt dan ook, dat de term: in de 
aionen der aionen niet betekent: in de eindeloze eeuwigheid. Eenmaal 
houdt Christus' koningschap op, 1 Cor. 15:24-28. Zijn regering gaat dus 
niet eindeloos door. Het koninkrijk kan blijven bestaan, de Vorst treedt af. 
Dan wordt God alles in allen. Luk. 1:33 zegt, dat Christus Koning zal zijn 
over het Huis Jakobs in de aionen. Uit Op. 11 blijkt, dat die aionen de 
voornaamste aionen zijn en mede uit 1 Cor 15 volgt, dat ze niet eindeloos 
zijn. Christus is Koning in de aionen der aionen, niet langer. De aionen 
der aionen hebben een einde, ze duren zo lang als Christus als Koning 
regeert. 
 
DE HEILIGEN REGEREN IN DE AIONEN DER AIONEN. Op. 22:5 zegt van 
de heiligen, dat ze in alle eeuwigheid als koningen zullen heersen. Weer 
staat er: in de aionen der aionen. We hebben reeds gezien, dat Christus het 
koninkrijk aan God en de Vader overgeeft. Dan zal alle heerschappij en 
macht en kracht afgedaan hebben, dan is God alles in allen. Dan is er geen 
enkele tussenregering meer nodig. Ook niet der heiligen, want God is 
alles in allen, Hij heerst dan onmiddellijk door Zijn Geest. Daarom vervalt 
ook het koningschap der heiligen. Als God is alles in allen, zijn er geen 
heiligen meer boven de allen. God is dan in hen, waartoe nog anderen 
over hen? Duurde het koningschap der heiligen eindeloos, dan zou God 
nimmer alles in allen worden, dan zouden de heiligen tussen Hem en de 
anderen blijven staan. Nu zien we dat er een grens is en moet zijn, anders 
kan 1 Cor. 15 niet vervuld worden. 

De heerschappij der heiligen van Op. 22:5 loopt parallel met die van 
Christus. Zodra Hij het koninkrijk ontvangt, ontvangen zij het ook. Zij 
zullen met Hem zitten in Zijn troon, Op. 3:21. Dat vangt aan bij Zijn 
wederkomst, Mt. 25:31: Als Koning zal Hij dan Zijn knechten stellen over 
10 of 5 steden om mede te heersen, Lk. 19:12-27. Waar Christus als 

59



welgeboren Man is afgereisd, maar nog niet wedergekomen is, volgt 
hieruit, dat Op. 22:5 toekomstig is, zoals het trouwens geheel De Openb. 
is. Bij Zijn wederkomst vangt de twee aionen lange regering aan in het 
Koninkrijk der hemelen, dat alsdan opgericht wordt. Zolang als Hij 
regeert, regeren zij mede, daarna wordt Hij onderworpen. Zouden zij dat 
dan niet? 
 
PIJNIGING IN DE AIONEN DER AIONEN. Drie teksten uit De Openb. 
spreken over de pijniging in alle eeuwigheid. Gr. in de aionen der aionen.

Op. 14:9-11 « Indien iemand het Beest aanbidt en zijn beeld en 
ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook 
drinken uit den wijn des toorns van God, die ongemengd ingeschonken is 
in den drinkbeker Zijns toorns en hij zal gepijnigd worden met vuur en 
sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun 
pijniging gaat op in alle eeuwigheid en zij hebben geen rust dag en nacht, 
die het Beest aanbidden en zijn beeld en zo iemand het merkteken zijns 
naams ontvangt. » 

Op. 19:3 « En haar (Babylons) rook gaat op in alle eeuwigheid ». 
Op. 20:10 « En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel 

van vuur en sulfer, alwaar het Beest en de Valse Profeet zijn en zij zullen 
gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. » 

De term, vertaald door « in alle eeuwigheid » is telkens weer: in de 
aionen der aionen. We hebben uit Op. 11:5 vergeleken met 1 Cor. 15 
geleerd, dat de aionen der aionen een bepaalde tijd moet zijn, niet een 
eindeloze duur. Hieruit volgt, dat, willen we consequent uitleggen, we in 
bovengeciteerde teksten aan genoemde term dezelfde betekenis moeten 
geven. Anders is de uitlegging zuivere willekeur. Beest en Valse Profeet 
en Satan worden gepijnigd in de aionen der aionen. Satan zelfs nog 1000 
jaar korter dan de andere, zie Op. 20:7 en 10. De 1000 jaar zijn dus een 
deel der aionen, waaruit volgt, dat de aionen tijden zijn, anders konden de 
1000 jaar daar geen deel van zijn. Verder weten we uit Ez. 28:18, dat 
Satan eenmaal as zal worden op de aarde. Ook daaruit volgt, dat de aionen 
der aionen niet eindeloos zijn; de pijniging duurt immers zolang tot het tot 
as worden plaats vindt. Van Beest en Valse Profeet lezen we dat niet, 
maar als we de goddeloze van Jes. 11:4 allereerst het Beest van Openb. 13 
houden, dan wordt ook hij eenmaal gedood en is het niet in te zien, 
waarom dan de Valse Profeet niet hetzelfde lot zou ondergaan. 
Aanduiding daarvoor is wellicht Zach. 11:17. 

De Schrift zegt nergens, dat er mensen twee aionen lang gepijnigd 
zullen worden. Van de vijanden van Christus staat, dat zij gedood worden, 
Op. 19:21. Zij, die niet in het Boek des levens staan, worden in de poel 
des vuurs geworpen, dat is de tweede dood. Waar de eerste dood een dood 
is, d. i. een afsnijding van het land der levenden en van alle leven, is het 
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de tweede niet minder. En waar de doden niet met al weten, zullen zij, die 
in de tweede dood gaan, ook niet met al weten. 

Wat betekent nu, dat de rook der pijniging der Beestaanbidders opgaat 
in de aionen der aionen. Eenvoudig dit, dat zij in het oordeel komen en 
met vuur het « eeuwig » d. i. aionisch vuur gestraft zullen worden. 
Telkens weer staan er groepen op en worden geoordeeld. En de rook 
ontstaan door het de Beest aanbidders straffen met de vuurdood, zoals 
Sodom en Gomorra, wordt twee aionen door gezien. Er staat niet, dat zij 
twee aionen gepijnigd worden, maar dat de rook der pijniging opgaat, 
twee aionen door. De aionen der aionen zijn de « dag » die God gesteld 
heeft om de aardbodem rechtvaardig te oordelen, Hand. 17:31. 

Uit bovenstaande teksten heeft men een eeuwige d. i. eindeloze 
hellestraf willen afleiden. Is die conclusie niet voorbarig en onjuist 
geweest? Zeker, deze 3 plaatsen spreken ons van een schrikkelijk oordeel. 
Maar de strafmaat staat er bij: in de aionen der aionen. De poel van vuur 
en sulfer eindigt. Het vuur der pijniging gaat over in rook, d. i. dooft uit. 
De laatste vijand, die eenmaal te niet gedaan wordt, is niet de poel des 
vuurs, maar: de dood. Dat is de tweede dood, want de eerste is reeds teniet 
gedaan bij het begin van de 5e aioon (Op. 21). Dan blijft alleen de tweede 
dood over. En die wordt ook te niet gedaan 1 Cor. 15:26 n. l. als Christus 
het koninkrijk overgeeft aan God en de Vader. En moge Babels rook al 
opgaan « in alle eeuwigheid » toch zegt Ps. 87:4, dat Babel vermeld zal 
worden in de Godsstad bij die Hem kennen! Men denke over die scherpe 
contrasten eens na. 

Hoewel buiten het bestek van dit werk liggend, een enkele opmerking 
over het woord: pijnigen. Dit woord komt 12 maal voor in het N. T.; Zie 
Mt. 8:6, (lijdt pijnen), 29; 14:24 (zijnde in nood); Mk. 5:7; 6:48; Lk. 8:28; 
2 P. 2:8 (kwellen); Op. 9:5; 11:10; 12:2 (zijnde in pijn): 14:10; 20:10. 
Men kan hieruit zien dat het wel betekent pijnen lijden, straf ondergaan, 
kwelling doorstaan, maar niet eindeloze pijn lijden. De pijn, die kwelling 
kan ophouden. De knecht van de hoofdman leed zware pijnen Mt. 8:6, 
doch werd genezen, de discipelen werden gepijnigd van de golven Mt. 
14.24, doch werden er van ontslagen, Lot kwelde zijn ziel 2 P. 2:8, doch 
werd uitgered, de schorpioenen zullen de mensen 5 maanden pijnigen, 
Op. 9:5, niet langer, de Vrouw is in pijn, zolang zij baart, Op. 12:2. Men 
kan aan de pijn geen eindeloze kwellingsgedachte verbinden. De tijd er 
van wordt in De Openb. meer dan eens aangegeven of ligt er in 
opgesloten: 5 maanden, 9:5, 42 maanden, 11:10, 3; tijdens het baren, 
12:2; in de aionen der aionen, 20:10. De leer, dat een onsterfelijke « ziel 
», het voor die leer geestelijke inwezen van de mens, eeuwig gepijnigd 
wordt met letterlijk vuur en sulfer (14:10) is ontleend aan het naieve 
denken der middeleeuwen, en bezwangerd met heidense filosofie. 
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GOD DOOR JEZUS CHRISTUS HEERLIJKHEIDT DE AIONEN DER AIONEN. 
Ten slotte de teksten, waarin we de term: in alle eeuwigheid zien 
voorkomen met betrekking tot Gods Wezen. 

Rom. 16:27 « Den alleen wijzen God zij door Jezus Christus de 
heerlijkheid in der eeuwigheid », Gr.: in de aionen der aionen. 

Christus is Degene, door Wien God tot Zijn eer komt in de aionen der 
aionen. Hij toch zal het heelal tot heerlijkheid en onvergankelijkheid 
voeren. Door Hem staat alles onwrikbaar vast. Door Christus wordt in de 
aionen der aionen het bewind gevoerd, in Hem zullen allen de alleen 
wijze God prijzen, Die het voornemen der eeuwen heeft voorgedacht en 
in Christus het Middel heeft gegeven om leven en onverderfelijkheid aan 
het licht te brengen. 

Men stelle zich bij deze tekst en ook bij de andere weer op het vroeger 
geopenbaarde. Zij vormen een tegenstelling met hetgeen voorafgaat. Zij 
willen niet zeggen, dat God na de eeuwen geen heerlijkheid zal 
ontvangen. Waar Christus als Zoon onderworpen wordt, wordt er een 
bepaalde tijd opgegeven, hoelang God door Hem heerlijkheid ontvangt. 
Na de aionen ontvangt God niet door middel van Christus, maar 
onmiddellijk eer, in de aionen der aionen echter door Hem. 

Gal. 1:5 « Dewelke (n. l. de Vader) zij de heerlijkheid in alle 
eeuwigheid Amen. » 

Hier ligt een tegenstelling voor met vs. 4. 't Is thans de boze wereld, Gr. 
de boze aioon, waarin God niet algemeen verheerlijkt wordt. In de aionen 
der aionen evenwel zal het anders zijn. De vertaling doet de tegenstelling 
schuil gaan. Christus trekt uit de tegenwoordige boze aioon, opdat God in 
de aionen der aionen eer ontvangt. 

Ook hier houde men weer in het oog, dat God het oneindige niet 
openbaart, wijl de mens eindig is. De toekomende aionen zijn tijden, want 
er is dag en nacht, Op. 20:10, 22:2. 

Wie de term: in de aionen der aionen verklaart als te betekenen: 
eindeloze eeuwigheid, trekt een gebouw op zonder fundament, d. i. 
zonder uit te gaan van het vooraf geopenbaarde. Deze term: de aionen der 
aionen is opgebouwd uit de O. T. term: de olamim. Deze houdt weer 
verband met: in de olam en verder (Ex. 15:18) en deze weer met: in de 
olam (Gen. 13:15). We moeten dus terugblikken en uit het voorafgaande 
nagaan, wat bedoeld wordt. 

Fil. 4:20; 2 Tim. 4:18; Hebr. 13:21; 1 Petr. 4:11; 5:11 spreken over 
dezelfde heerlijkheid. Thans zien we daar nog niets van. God zal die 
openbaren in de aionen der aionen, de 2 toekomende aionen, volgende op 
de onze, die een der 3 voorgaande is. 

Op. 1:6; 4:9, 10; 5:13, 14; 7:12 spreken over het leven, de heerlijkheid 
en de kracht, die in de toekomst zal geopenbaard worden. 

In Op. 1:18 zegt Christus, dat Hij dood is geweest en leeft in de aionen 
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der aionen. Leeft Hij dan niet langer, zal men vragen. Ongetwijfeld leeft 
Hij langer, want 1 Cor. 15 zegt, dat Hij als Zoon onderworpen wordt, niet 
dat Hij dan sterft. 

Hoe moeten we dan Op. 1:18 opvatten? Geeft het een grens aan? 
De Openb. gaat over Israël, staat in de sfeer der O. T. visie. Op. 1:18 nu 

is de vervulling van Christus' wens geuit in Ps. 21:5: « Het leven heeft Hij 
van U begeerd, Gij hebt het Hem gegeven, lengte van dagen, eeuwig en 
altoos. » Hebr.: in de olam en verder. Op. 1:18 zegt van dat « en verder » 
dat het is: in de aionen. Dat Christus nu leeft gedurende de aionen der 
aionen is geschreven om Israëls wille. In vs. 17 zegt Christus: Ik ben de 
Eerste en de Laatste, citaat uit Jes. 41:4; 44:6 of 48:12. Als Hij nu in vs. 
18 zegt, dat Hij leeft in de aionen der aionen, betekent dit, dat Hij dan 
voor Israël leeft, d. i. voor hen handelt, Israëls Koning is, Lk. 1:33. Het 
geeft een betrekking aan voor Israël. Na de aionen is God alles in allen, in 
de aionen leeft Christus voor Israël (en anderen vanzelf). Christus is 
Israëls Koning, Hij leeft de aionen door. Hij sterft niet in die aionen. Wat 
daarna zal zijn, wordt hier niet geopenbaard. 

Voor hen, die door een en ander nog niet ten volle overtuigd zijn, 
wijzen we nog op het volgende. We hebben reeds opgemerkt en herhalen, 
dat de aionen uitbreiding zijn van de vroegere meer beperkte openbaring 
van: in de olam. Als van Christus nu gezegd wordt, dat Hij leeft in de 
aionen der aionen (Op. 4:9) wil dat niet zeggen, dat Hij niet langer leeft, 
want dan zou men er evengoed uit kunnen lezen, dat Hij thans ook niet 
leefde; Hij leefde dan alleen maar de 2 toekomende aionen. Dus thans 
niet! Men ziet, dat die lezing niet opgaat. Verklaart men het betr. te 
hebben op Christus' koningschap voor Israël, dan loopt alles goed. 

Dat de conclusie alsof Christus na de 2 toekomende aionen of daar vóór 
niet zou leven, te voorbarig zou zijn, volgt uit andere Schriftgegevens. 
Vooreerst heerst er na de aionen geen dood meer. Hoe zou de term van 
Op. 1:18 dan Zijn leven kunnen beperken? Dan heeft Christus de 
onsterfelijkheid aan het licht gebracht en zegt Rom. 6:9, dat Hij niet meer 
sterft, de dood heerst niet meer over Hem. 

Christus leeft in de aionen der aionen. Wat is leven? Leven drukt uit 
gemeenschap, een verbinding, een betrekking. Dood is afsnijding van de 
levensbetrekkingen. Waar nu Christus thans in God verborgen is, leeft Hij 
voor Israël niet, d. i. staat Hij voor dat volk in geen zichtbare, tastbare 
betrekking. In de toekomende eeuwen zal dat anders zijn. Dan lééft Hij d. 
i. staat tot Israël als een koning tot zijn volk. 

Christus is naar het wezen God. Als zodanig is Hij de Koning der 
eeuwen. 1 Tim. 1:17. Wie inziet, dat Hij in betrekking tot de aionen staat, 
past Zijn levensduur niet af naar de aionen. Evenmin als Hij, omdat Hij de 
God des hemels heet, daartoe beperkt is, evenmin is Hij, omdat Op. 1:18 
zegt, dat Hij in de aionen leeft, daartoe beperkt. Hij is de Koning der 
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aionen. Maar eerst in de aionen der aionen zal Hij Zich in luister 
openbaren. Dan lééft Hij voor Israël en de wereld. 
 

B. De aioon van de aionen. 
 
DE HEERLIJKHEID VAN CHRISTUS EN VAN ZIJN LICHAAM. In Ef. 3:21 
vinden we de tweede uitdrukking, waarop we in het begin wezen, de 
aioon van de aionen. Deze term correspondeert met: heilige der heiligen. 
De aioon der aionen is de aioon die de voornaamste, de meest heerlijke is 
van de 2 toekomende eeuwen. In de 4e aioon heerst Christus als Heere der 
gerechtigheid,in de 5e wordt Gods heerlijkheid nog voller aanschouwd: « 
Hem zij de heerlijkheid in de Gemeente en in (niet: door) Christus Jezus 
in de aioon van de aionen ». 

Evenals in het Heilige der heiligen Gods heerlijkheid gezien werd, 
waarom de hogepriester de wierookwolk moest doen opstijgen om de 
glans er van niet te aanschouwen, zo zal in de aioon van de aionen 
blijken, dat God een Licht en gans geen duisternis in Hem is. De volgende 
aioon geeft beperkt licht, afgeschaduwd in de kandelaar. Eerst de laatste 
aioon geeft de volle openbaring. Dan zal ten volle blijken, wat Gods 
genade vermocht tot stand te brengen in hen, die tot het Lichaam van 
Christus behoren. Christus is gezet verre boven alle overheid en macht en 
kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt, niet alleen in 
deze wereld (Gr.: aioon) maar ook in de toekomende. Ef. 1:21. Dit moet 
eenmaal openbaar worden. Daartoe is de 5e aioon nodig. In die 
heerlijkheid deelt ook Zijn Lichaam. Wellicht is Christus en Zijn Lichaam 
in de Tabernakel Gods van Op. 21, die bij de mensen wonen zal, 
getypeerd, De taak van het Lichaam is om getuige te zijn van Gods 
veelvuldige wijsheid voor de overheden en machten in de hemel, Gr.: in 
de overhemelse. In de dag Gods zal Hij Zijn heerlijkheid aan het heelal 
openbaren om inleiding te geven tot de na-aionische tijden. Wat de 
levensvorm betreft, is het Lichaam boven de aionen verheven, evenals 
Christus het Hoofd, het is voorgekend in Hem voor de aionen, niet 
afgebeeld in de aionen en eerst bekend gemaakt aan Paulus en door hem 
in zijn latere Brieven (Ef.-Col.). In de aioon der aionen wordt de 
heerlijkheid er van nader geopenbaard om heen te wijzen naar de tijden, 
waarin God alles in allen wezen zal. De dag Gods is tevens de dag der 
volle openbaring van de heerlijkheid van Christus en Zijn Lichaam. 
 

C. De aioon van de aioon. 
 
UW TROON, O GOD. Heb. 1:8 heeft de derde uitdrukking: 

« Uw troon o God is in de aioon van de aioon ». Hier vinden we een 
woord, dat ons leert dat er twee toekomende eeuwen zijn en de vijfde 
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aioon de laatste is. 
Wie bij het licht des Geestes de Schrift onderzoekt, komt tot de 

conclusie, dat het grootste deel er van over Israël handelt. De uitlegging 
betreft Jehovah's volk. Door alles Reen loopt een stroom, waaruit een 
ieder bij toepassing putten mag,. voorzover de Geest hem, er uit putten 
laat. De volle verwerkelijking blijft voor Israël weggelegd. De Brief aan 
de Hebreeën is aan de Hebreeën, d. i. aan Israël geadresseerd. 

Waartoe deze inleiding? Om uit een te zetten, dat men Hebr. 1:8 
verklaren moet van uit Israëls standpunt. Wat nu is de eeuw bij Israël? 
Dat is de aioon, waarop de Profeten steeds het oog hadden en waarin 
Abrahams zaad het Land zal beërven « in der eeuwigheid ». Gen. 13:15. 
Dat is het onderwerp van alle O. T. profetieën. De Profeten kennen geen 
hemel als erfbezit, hun oog is gericht op de aarde, op het Land (in het 
Hebr. is aarde en land hetzelfde woord), Israël wonend in Kanaän onder 
een gezegend en zegenend Vorst. Verder zien de meesten niet. Toch heeft 
de Heere voor het oog des geloofs nog wijder perspectief gegeven. 
Meerderen zien, dat er een olam en dan nog verder is. Dat houdt in, dat er 
olamim zijn. Tot Daniël wordt gesproken van een eeuwige gerechtigheid 
Dan. 9:26, Hebr.: gerechtigheid der olamim. Aan Maria verkondigt de 
engel, dat Christus regeren zal in de aionen. 

Nu Hebr. 1:8. Dit schijnt citaat van Ps. 45:7, doch is het niet ten volle. 
Ps. 45:7 zegt: Uw troon o God is in de olam en verder (olam va ed). Dat: 
« en verder » is nog niet afgeperkt. In Hebr. 1:8 geeft de H. Geest daarvan 
de grens aan: Uw troon o God is in de aioon van de aioon, d. i. in de aioon 
voortvloeiend, volgend op Israëls aioon. Dan wordt de Koning gekend als 
God. Zeker, men kan Heb. 1:8 opnemen als citaat van de Septuaginta, 
maar waar de H. Geest hier spreekt, zien we er meer in en wel een bewijs, 
dat er 2 toekomende eeuwen zijn, de eeuw, d. i. Israëls aioon lopend vanaf 
Christus' wederkomst tot het nederdalen van het Nieuwe Jeruzalem en de 
eeuw van die eeuw, de eeuw uit Israëls eeuw voortkomend. Is Jeruzalem 
eerst de stad des groten Konings, des Heeren troon, dan wordt het Nieuw 
Jeruzalem de zetel van Gods Tabernakel. 

En de aioon der aionen èn de aioon van de aioon wijzen op dezelfde 
aioon. De eerste toont aan, dat er twee laatste aionen zijn, de ander, dat er 
meer aionen zijn, waarvan de laatste de voornaamste is. 
 
HET VOORNEMEN DER EEUWEN. Na deze uiteenzetting kunnen de 
schema's gegeven worden. 

God heeft een voornemen der eeuwen gemaakt. In EF 3:11 vertaalt de 
St. V. dit door: eeuwig voornemen; het Gr. heeft echter: « Opdat nu door 
de Gemeente bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in 
den hemel (Gr.: de overhemelse) de veelvuldige wijsheid Gods naar het 
voornemen der eeuwen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onzen 

65



Heere ». Dat voornemen nu werkt God uit in de tijden der eeuwen, Gr.: de 
aionische tijden. Er zijn dan ook andere tijden, n. l. voor de aionen, er is 
voor-aionische tijd. 1 Cor. 2:7 spreekt dan ook van: voor de aionen waren. 
Er zal ook na de aionen duur zijn. 

Na de uiteenzetting van de aionen, is wat er verder volgt, slechts 
uitwerking. Wie nu de Schrift leest, moet zich oefenen om in de 
verlichting des Geestes Gods Woord te ordenen zodat men begrijpt voor 
welke aioon elk deel bestemd is. Dan krijgt het Woord ten volle klem op 
ons en wortelt het geloof in Gods geïnspireerde Woord veel dieper en 
vaster dan ooit het geval was. En dan zal het ook voor ons zijn bijzondere 
kracht uitoefenen. Dan voelen we aan, dat, hoewel niet alles over ons, 
gelovigen in de tussenbedeling, gaat, alles toch voor ons is. De geestelijke 
horizon wordt veel breder, de afwerking der Schrift blijkt veel fijner en 
Gods getuigenis staat als een onneembare rots voor ons. Ja nog meer. God 
stelt ons óp die rots en ontplooit ons Zijn voornemen der eeuwen als een 
panorama van steeds breder wordend heil. En zo krijgt Judas:25 
bijzondere betekenis: « Den alleen wijzen God onzen Zaligmaker 
(Behouder) is door Jezus Christus onzen Heere heerlijkheid en majesteit, 
kracht en macht voor alle aioon en nu en in de aionen der aionen ». Hebr. 
9:26 spreekt van de voleinding der aionen, 1 Cor. 10:11 van de einden (de 
eindpunten en einddoelen) der aionen. Zo ontstaat de hoofdindeling in het 
schema (zie hierachter). De tijden der eeuwen nemen we nog als een 
geheel, zij vormen het middendeel. 

De tijden der eeuwen, de aionische tijden, zijn echter gedeeld. Ze laten 
zich naar we zagen, in 5 aionen indelen. Deze vallen samen met de 5 
werelden. Twee dezer werelden zijn reeds geweest, in de derde leven wij 
thans nog, twee zijn nog toekomstig. Zo ontstaat de indeling van Schema 
II. De laatste twee aionen heten de aionen der aionen, d. i. de 
voornaamste, heerlijkste der aionen, de laatste aioon heet de aioon der 
aionen of de aioon van de aioon, d. i. voortkomend uit de toekomende 
aioon. Men kan ze, wat karakter aangaat, betitelen met de Wedergeboorte 
en de Nieuwe Schepping, mits men Jes. 65 en Op. 21 wèl uit een houdt. 

De aionen zijn grote, maar niet eindeloos lange tijdsduren, 
wereldontwikkelingsgangen, waarin iets verborgens zit èn wat betreft tijd 
èn wat betreft kracht. Juist omdat de werkende krachten verborgen zijn in 
intensiteit, in profetie, in macht, is de duur der werking, dus de tijd, 
verborgen. Niettemin is er een eindpunt, omdat buiten God geen 
eindeloosheden zijn. We zullen nader uiteenzetten, dat een aioon niet 
eindeloos en daarom wel oneindig kan zijn, maar dit betreft dan de laatste 
aionen. De aionen eindeloos te maken, is een godheid naast God te 
stellen, is god Chronos (Tijd) naast de almachtige oneindige God te 
verheffen. De aionen zijn tijden. En tijden zijn eindig. 

Wat er na de aionen zijn zal, is ons niet bekend. Voor de aionen was 
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Christus er, na de aionen is God alles in allen. Hierover geeft de Schrift 
geen verdere uiteenzetting. We moeten dat aan God overlaten en kunnen 
er alleen iets van verstaan in de geest. 
 
KORT OVERZICHT. Uit de schema's blijkt, dat het Kruis het middelpunt 
der aionen is. Het staat in onze tegenwoordige boze aioon (Gal. 1:4 
grondtekst). Deze aioon is de dag des mensen (1 Cor. 4:8 grondtekst; St. 
V. oordeel). 

Aan die aioon vooraf ging die, waarin Adam geschapen werd. Hij 
eindigde bij Noach. Er op volgt de aioon, die aanvangt met Christus' 
wederkomst en de opstanding uit de doden. Lk. 20:34, 35. Die aioon 
eindigt na het wittetroongericht. 

Een aioon vóór die van Adam, terug, ligt de wereld, waarover Satan als 
overdekkende cherub troonde. Die aioon loopt uit op de nederwerping der 
wereld en het woest en ledig worden er van. Een aioon na de toekomende 
komt die, waarin het Nieuw Jeruzalem nederdaalt, God alle dingen levend 
zal maken en die eindigt met de overgave van het koninkrijk aan God en 
de Vader. 
 
BEGIN EN EIND DER AIONEN. Men kan vragen, waaraan we weten 
kunnen, wanneer een aioon eindigt. Wat de onze betreft, heeft Christus 
die vraag beantwoord, Mt. 24:3. In het algemeen is dit te zeggen: Er vangt 
een nieuwe wereld en aioon aan, als er een nieuwe wereldorde begint, 
zowel natuurlijk als zedelijk en anderszins. De nieuwe wereldorde komt 
niet zonder de vorige tot stand, maar evenmin zonder Gods ingrijpen. Met 
Noach begon een nieuwe wereldorde, de tegenwoordige, Gen. 8:22. De 
regenboog is het teken van de nieuwe natuurorde. Vroeger regende het 
niet, Gen. 2:5. Daarom bouwde Noach de ark in geloof, want de 
regenvloed uit de hemel was onbekend en het klimaat der oude wereld 
geheel anders dan thans. 

Voor de Oude Wereld was er een geheel andere. Ez. 28 licht ons 
daaromtrent iets in. Deze aarde is veel schoner geweest dan we haar thans 
kennen. Er heeft een machtige catastrofe plaats gehad. De verschuiving en 
dooreenwerping der aardla-gen wijst daarop. We geloven, dat we die 
dooreenwerping verder terug moeten schuiven dan de Zondvloed. Er was 
een schitterende Hof van Eden. De nederwerping deed alles ophouden. 
Met het zesdaagse herstellingswerk ving een nieuwe orde aan. 

Met de toekomende aioon zal de wereldorde opnieuw veranderen. De 
aarde zal veel vruchtbaarder worden en de hele natuur een verandering 
ondergaan, die de Profeten telkens aanstippen. Het gelaat des aardrijks zal 
vernieuwd worden. 

Wat de laatste aioon betreft, is er geen zee meer. Welk een geweldige 
verandering zal dit al niet teweegbrengen. Bijna drie vierden der aarde 
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wordt nu door de zeeën ingenomen. Als die weggenomen zijn, hoeveel 
bewoners kunnen er dan nog wel bij. 

Naast de natuurlijke orde is er een wisseling van zedelijke of 
machtsorde. In de eerste aioon waren er o. a. Satan en engelen. Hij en vele 
engelen met hem vielen af. Met Adam begint een andere orde. In Noachs 
tijd komt er een gedeelde mensheid, waarvan een deel onder de vloek ligt 
en onderworpen is. Bij Christus' wederkomst gaan recht en gerechtigheid 
heersen. En als het Nieuw Jeruzalem nederdaalt, woont God bij de 
mensen. Zo zijn er wisseling van orden, die van wereld omvattende 
betekenis zijn. Kleine veranderingen hebben er plaats, als er een nieuwe 
bedeling komt. Zij omvatten niet de ganse mensheid, doch slechts een 
deel er van. Bedelingen zijn gangen in de wereldgangen. De aionen zijn 
veel breder stromingen. De einden der aionen worden gekenmerkt door 
veranderingen, die de hele wereld betreffen. Wie een en ander nagaat, ziet 
licht in, dat de voleinding van een aioon wereldomvattende betekenis 
heeft (Nederwerping, Zondvloed, Wederkomst, Nieuw Jeruzalem, 
Overgave van het Koninkrijk). 
 
BEGIN EN EIND DER H. S. Velen menen, dat de H. S. begint met Genesis 
en eindigt met De Openbaring. Dat is zo in de kànon, de volgorde der 
Bijbelboeken. De Openbaring is daarin het laatste boek. Men meent, dat 
God in De Openbaring het laatste woord spreekt. Dat nu is niet zo. De 
Openbaring moge al het laatst geschreven boek zijn, het verhaalt niet het 
einde der dingen. Als De Openbaring ons het laatste woord gaf, dan zou 
Christus nimmer het koninkrijk aan de Vader overgeven, want daar lezen 
we in De Openbaring niets van. Dan zou Satan nimmer tot as worden op 
de aarde, want hij wordt volgens de vertaling van De Openbaring alleen 
gepijnigd « in alle eeuwigheid ». Als in de Openbaring, het laatste, het 
eindwoord van het wereldprobleem was te zoeken, ware er in Op.22 geen 
sprake van het genezen der heidenen; volgens 1 Tim. 6:13 worden alle 
dingen levend gemaakt. Er is meer dan De Openb. zegt. Niet de volgorde 
der boeken, maar hun inhoud wijst aan wat het laatste is. Die is 
beslissend. 

Wat vinden we nu? Dit: Wat de inhoud betreft, ligt het begin der 
Openbaring Gods in Zijn Woord in Col. 1:15: Christus het Beeld Gods. 
Dan loopt de lijn over Op. 3:14 en Joh. 17:5, Begin der schepping Gods 
naar Ps. 33:6, Gen. 1:1, Job. 38:7 en Ez. 28. Dan volgt ze de O. T. en N. 
T. openbaring tot op Hand. 28. Dan komt de bedeling der verborgenheid, 
waarin we nu leven. Die gaat over in de dag des Heeren en De 
Openbaring. Deze loopt uit in de tweede toekomende eeuw en het einde 
der Schrift ligt dan, naar de inhoud, in Heb. 9:26 en 1 Cor. 15:24-28. Wie 
dus in De Openb. het einde meent te vinden, komt verkeerd uit. Zo 
eenvoudig is het (gelukkig) niet. De Schrift heeft nog meer heerlijke 
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waarheden dan die alleen voor het oprapen zijn. Er zijn goudaderen die 
eerst bij dieper graven open komen te liggen. De bouw der Schrift is even 
ingewikkeld als die van het atoom en het heelal. 

Wat de samenstellende bouw betreft, daarvan geldt hetzelfde als van de 
inhoud. Alles is in harmonie en in volmaakte overeenstemming met het 
wezen van de Goddelijke Bouwmeester. De diepere inhoud der Schrift is 
niet te verstaan zonder kennis van de bouw. Al Gods werken zijn groot, 
zij worden gezocht door hen, die er lust toe hebben. David wenste te 
onderzoeken in Zijn tempel, Ps. 27:4. Zouden wij minder doen nu God het 
voornemen der eeuwen, dat David niet kende, geopenbaard heeft. Zo eerst 
kunnen wij de veelvuldige wijsheid van God verkondigen en 's Geestes 
lofverheffing voortzetten, in Paulus' hart aangevangen: « Uit Hem, en 
door Hem en tot Hem zijn alle dingen. » Rom. 11:36. 
 

SCHEMA I. 
 

HOOFDINDEELING. 
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SCHEMA II 
 

INDELING. 
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IV. DE TIJDEN DER EEUWEN 
 

1. Inleiding: Eer de wereld was. Voor de aionen. 
 
HET BEELD GODS. Voor we de tijden der eeuwen breder beschrijven 
en uitwerken, moet de vraag beantwoord worden wat er was vóór de 
tijden der eeuwen. Het antwoord is: God als de Algenoegzame, Die in 
Zichzelf volmaakt was en Zijn Beeld, Hem, Die later als Christus 
gezonden werd, in Zichzelf weerkaatste door de Geest. Christus toch 
is het Beeld des onzienlijken Gods. Col. 1:15, het uitgedrukte Beeld 
Zijner zelfstandigheid, Hebr. 1:3, wat de Leidse Vertaling weergeeft 
door: het Afdruksel van Zijn Wezen, doch beter overgezet kan worden 
door: de Uitbeelding van Zijn Wezen. 

We staan hier al direct voor een voor onze logica onoplosbare 
tegenstrijdigheid. God is Geest, onzichtbaar, ontastbaar, 
onwaarneembaar in Zichzelf, Zijn volkomen uitbeelding is het 
zichtbare, tastbare Beeld, althans het zich zichtbaar en waarneembaar 
kunnende maken Beeld. Hier wordt alle menselijke redenering bij de 
wortel afgesneden. Men zie slechts: 
 

Een beeltenis gelijkt in alles op het oerbeeld, 
De Zoon is de uitbeelding des Vaders, 

De Vader is onzichtbare Geest, 
Dus Zijn uitbeelding is onzichtbaar. 

 
Men ziet, dat de sluitreden niet opgaat. De fout zit in de eerste 

regel: Bij God gelijkt de Beeltenis niet op het Oerbeeld, alhoewel het 
't Oerbeeld volkomen weerspiegelt. Dat is de Goddelijke paradox 
(raadsel). Het Beeld Gods is tastbaar, waarneembaar, als het Zich 
openbaart, plaatselijk, niet alom tegenwoordig. Dit laatste is Het 
alleen door de Geest. Hier krijgen we de tweede paradox: 
 

Christus is Gods Beeld. 
Elk beeld geeft de beperkte weerspiegeling. 
De Geest is de weerspiegeling van de Zoon in de Vader. 

Dus Christus is beperkt in de Vader weerspiegeld. 
 
Ook hier zit de fout in de eerst regel. M.a.w. ook hier gaat de 
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menselijke logica niet op: Het Beeld Gods, dat plaatselijk is, wordt ten 
volle, alomtegenwoordig, in de Vader weerspiegeld. 
 
HET BEGIN DER SCHEPPING GODS. Het: Wat dunkt u van de Christus, 
beheerst feitelijk de gehele wereldgeschiedenis en de gehele 
schepping. Ook de vraag: Wat was er voor de eeuwen. Was Christus, 
n. l. een schepsel of God. Ziet men in Hem een schepsel, dan is Hij in 
zeker opzicht onzer één, al moge men in Hem dan ook het hoogste 
Schepsel zien. Ziet men in Hem het Beeld Gods, « God te prijzen in 
der eeuwigheid », Rom. 9:5, « één met de Vader », Joh. 10:30, d. w. z. 
« van een natuur », « eens wezens », dan eindigt men in het diepe, 
voor het verstand onbegrijpelijke stuk der Drieéénheid of 
Drievuldigheid. 

Ook tegenwoordig cirkelen de Schriftproblemen bij de nieuw 
opgekomen groepen van Adventisten en Russellisten in laatste 
instantie om de vraag aangaande de Godheid van Christus. Zij houden 
Hem voor een der aartsengelen, n. l. Michaël. Is Christus nu God of is 
Hij het hoogste schepsel. Had Athanasius of Arius gelijk? (In 325 
werd op het Concilie van Nicea deze vraag behandeld, niet beslist). 

Waar de vraag aangaande Christus' Godheid enerzijds de hele 
Schriftbeschouwing beheerst en anderzijds in 325 niet afdoende is 
opgelost, is het gewenst ook hierin tot helderheid te komen. We zullen 
aangeven waar o. i. het begin der tweespalt tussen Athanasius en 
Arius ligt, om uit het terrein der opzichzelf staande betrekkelijke 
waarheden op te stijgen naar de hogere sfeer van de meer 
alomvattende eenheid der redelijkheid. 

De vragen zijn in 325 niet juist gesteld. Men heeft er óf óf van 
gemaakt. Hij is óf God óf een schepsel redeneerde men. De H. S. leert 
beide. Hoe dit mogelijk is? Door achter elkaar te plaatsen wat het 
eenzijdig verstand naast elkaar plaatste. Op. 3:14 leert, dat Christus 
het Begin der schepping Gods is, Rom. 9:5 dat Hij God is. Ook hier is 
een paradox. Toch zijn beide waar. 
 
HET BEELD GODS EN DE EERSTGEBORENE ALLER CREATUUR. De 
oplossing geeft Col.1:15 en 16. Christus is het Beeld Gods en de 
Eerstgeborene aller creatuur. Hij is Creator en creatuur, Schepper en 
schepsel. In Hem is alles geschapen. Dat « in Hem » drukt uit, dat Hij 
voor alle dingen was, niet als schepsel, maar als Beeld. En het: alles in 
Hem geschapen zegt, dat Hij tevens schepsel is. En Athanasius had 
dus gelijk èn Arius. En omgekeerd hadden beiden het ook mis door 
hun eenzijdige uiteenzetting van de waarheden. De oplossing is 
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eenvoudig. Als Beeld Gods in Christus God, om Scheppingsmiddelaar 
te zijn is Hij eerst Zelf schepsel geworden. Het geldt hier niet de vraag: 
Is Hij het een of het ander, maar: wat is de volgorde. Is Hij Goddelijk 
geworden, waar Hij het in beginsel niet was of is Hij schepsel 
geworden, waar Hij God was. En nu leert de H. S. het laatste, niet het 
eerste. Col. 1:15-18 is hierin afdoende: « Dewelken (n. l. de Zoon van 
vers 13) is het Beeld des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller 
creatuur. Want in (niet door zoals de St. V. heeft) Hem zijn alle dingen 
geschapen... alle dingen zijn door en tot Hem geschapen. En Hij is 
voor alle dingen en alle dingen bestaan te samen door Hem. En Hij is 
het Hoofd des Lichaams, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de 
doden, opdat Hij in alle de eerste zou zijn. » 

Dit ontledend krijgen wij het volgende: 
 

 
Zoals het Beeld Gods, Eerstgeborene aller creatuur werd, zo werd 

Het Begin Eerstgeborene uit de doden. Voor Hij Begin was, d. i. 
Hoofd des Lichaams, was Hij Eerstgeborene uit alle doden. 
Omgekeerd: Voor Hij Eerstgeborene aller creatuur was, was Hij Beeld 
Gods. Men lette op de delen a — a en b — b. Christus is voor alle 
dingen, daarom ook Hoofd vóór het Lichaam er was. Tussen het vrede 
gemaakt hebben door het bloed Zijns kruises en het Hoofd zijn van het 
Lichaam, ligt het de Eerstgeborene uit de doden zijn. Zo ligt tussen het 
voor alle dingen zijn en het door Hem alles geschapen zijn de 
eerstgeboorte van alle creaturen. M. a. w. het Beeld Gods is Zijn 
oorspronkelijke Wezenuitdrukking. En daarin ligt Zijn Godheid in 
wezen vast. 

Wat volgt uit het feit dat Christus Gods Beeld is, d. i. Zijn volkomen 
uitbeelding? Een van tweeën: God heeft later een uitbeelding 
gekregen, of het Beeld is er immer geweest. Indien het eerste, dan is 
Christus in wezen een schepsel, indien het laatste, dan is Hij God Zelf 
in lichamelijke d. i. vormelijke openbaring. 

De H. S. beslist hier. Col. 1 en Hebr. 1 leren beide, dat Hij Beeld 

a  Beeld Gods.
 b  Eerstgeborene van alle creatuur: In Hem alles geschapen in de

hemelen en op de aarde.
 c  Hij voor alle dingen. Alles bestaat door Hem.
 c  Het Hoofd des Lichaams, de Gemeente.
 b  Eerstgeborene uit de doden. Verzoent alle dingen op aarde en in

de hemelen.
a  Het Begin.
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Gods is, niet werd. Nemen we aan, dat Christus Beeld Gods werd, dan 
komen we in pantheïstische wateren. Dan is God Zichzelf bewust 
geworden in Zijn Beeld. De H. S. ziet God niet zonder Zijn Beeld. 
Daarom kent ze ook aan Christus gelijke eer toe als aan de Vader. 
Rom. 9:5 « ... Christus Dewelke is God boven allen, te prijzen in 
eeuwigheid. Amen. » 

Zo staan we dan voor het feit, dat Christus het Beeld Gods, 
Eerstgeborene aller creatuur werd, niet was, want evenals Hij bestond 
voor Hij Eerstgeborene uit de doden werd, zo bestond Hij ook voor 
Hij Eerstgeborene aller creatuur werd. Op parallelle wijze als Hij 
Eerstgeborene uit de doden werd. Hij ging in het creatuurlijke in, 
zoals Hij in de dood inging. Hij werd dus Creatuur, en toen werd in 
Hem alles. geschapen. Hier hebben we de eerste ontlediging. Het 
Beeld Gods werd Begin der schepping Gods, om de schepping uit te 
kunnen dragen. 

Hier ligt ook een parallel met betrekking tot Zijn verhoging na de 
dood. Evenals Hij toen de Naam; ontving boven alle naam, Fil. 2, zo 
ontving Hij na Creatuur te zijn geworden, de naam boven alle naam n. 
l. God. Bewijs: Jesaja 43:10, « Voor Mij is geen God geformeerd en 
na Mij zal geen zijn ». M. a. w. Christus ging in in de volkomen 
passiviteit van het schepsel worden, om door de activiteit des Geestes 
weder terug te keren tot Zijn Goddelijkheid. Zo kon in Hem alles 
geschapen worden en daarna door Hem alles geschapen worden. En 
waar Hij aldus Zijn Godheid tentoonspreidt, n. l. hierin, dat Hij Zich 
ontledigen en tot Zijn volheid terugkeren kan, daar is ook tot Hem 
alles geschapen, d. i. om Hem mede als God te verheerlijken. 
 
EER DE WERELD WAS. Christus was Zich van deze dingen bewust. In 
het gebed van Joh. 17:5 zegt Hij: « En nu, verheerlijk Mij, Vader bij 
Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld (kosmos) 
was ». Dat Hij in Zijn voorbestaan Zijn heerlijkheid aflegde om 
schepsel te worden, maar Zijn Goddelijkheid herkreeg bewijst mede 
Joh. 1:1: « In den beginne was het Woord (de Logos) en het Woord 
was bij God, d. i. naar God gericht, en het Woord was God. » 

Dit alles nu geschiedde eer de wereld was, dus vóór de aionen, 1 
Cor. 2:7. Toen schiep God in Hem een ganse schepping, die volkomen 
en volmaakt was. In Christus ligt dus alles vast. De zonde moge 
tussen beide gekomen zijn, het blijft toch: « tot Hem zijn alle dingen 
». We kunnen in dit verband ook zien, wat de zonde veroorzaakt. 
Zonder zonde had Hij Zich niet andermaal behoeven te ontledigen om 
in het creatuurlijke in te gaan. Het « eenmaal » ware dan voldoende 
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geweest. Nu volgt er door de zonde een tweede en wel dubbele 
vernedering: Eerst het ingaan tot de vergankelijkheid: Het Woord 
werd vlees, daarna tot de dood des kruises. 

Is in God tijd noch « eeuwigheid », zodra het schepsel optreedt, 
vangt de tijd aan. Met het in Christus geschapen worden aller dingen, 
d. i. van datgene dat Hij later uit zou dragen, vangt de voor-aionische 
tijd aan: « Dat was « in den beginne » bij God ». Hier hebben we dus 
een « in den beginne », voor de aionen er waren, eer de wereld was. 
 
DE ZOON ONDERWORPEN. Eenmaal, als de aionen hun loop zullen 
volbracht hebben, zal God alles in allen zijn, 1 Cor. 15:28. De Zoon 
Zelf wordt dan ook onderworpen. De vraag rijst: En dan? Waar blijft 
de Zoon? 

We geloven, dat eerst dan Col. 1:15 tot zijn volle recht komt: « Tot 
Hem zijn alle dingen geschapen ». Als Zoon wordt Hij onderworpen. 
Maar dat is Zijn grootste en hoogste verheerlijking. Als Zóón moet 
Hij onderworpen worden, opdat Hij als Bééld Gods immer God zij. 
Zoals de ontwikkeling aanving zo eindigt zij, alleen in omgekeerde 
orde. Christus was Beeld Gods, werd Eerstgeborene aller creatuur, dus 
« Zoon », Scheppingszoon, zoals Hij door Eerstgeborene uit de doden 
te worden weer Zoon Gods werd. Hand. 13:33, Rom. 1:4. Aan het 
eind der aionen nu zal Hij als Zoon onderworpen worden om als 
Beeld Gods, d. i. volle uitbeelding van God, eindeloos te blijven. 
Evenals de schepping verhoogd werd door onderwerping aan de Zoon, 
zo wordt Deze verhoogd door Zijn onderwerping als Zoon. 

Zo wordt Hij Hoofd boven alle dingen, wat Hij reeds is voor de 
Gemeente die Zijn Lichaam is Ook hierom moeten de aionen een 
einde hebben n. l. om Christus' verhoging met zich mede te voeren. 
Indien Christus niet als Zoon onderworpen werd en steeds Middelaar 
bleef, was het voornemen der eeuwen niet afgewerkt. Juist het feit dat 
de aionen niet eindeloos zijn, is bewijs, dat Gods Zoon weer Gods 
Beeld zal zijn. Als Zoon ging Hij uit ter wereldschepping om er als 
God boven uit te gloriëren. Als Zoon ging Hij ook uit ter 
wereldverlossing, om de Naam boven alle naam te ontvangen. Als 
Zoon zal Hij eenmaal onderworpen worden om, als uitgedrukt Beeld 
van Gods zelfstandigheid een heerlijkheid te ontvouwen, die het oog 
niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het, hart des 
mensen niet is opgeklommen, 1 Cor. 2:9. De Geest openbaart die 
dingen, vs. 10: « Want Hij doorzoekt ook de diepten Gods. » En het 
ligt mede op de lijn der diepten om in te zien, dat begin en eind zich 
omgekeerd verhouden, dat het Beeld Gods Eerstgeborene aller 
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creatuur werd en dat de Eerstgeborene uit de doden in de voleinding 
der eeuwen, als God alles in allen is, voor die allen ten volle weer 
Beeld Gods zal zijn, volle uitdrukking der Godheid. (Opgemerkt zij, 
dat de openbaring die Paulus in Colosse geeft, hem gegeven is nadat 
hij 1 Cor. 15 geschreven had. Ze staat in nauw verband met de 
ónnaspeurlijke rijkdom van Christus). 
 
WAARTOE BEGIN DER SCHEPPING GODS? Voor we dit punt besluiten, 
moet nog een belangrijke vraag beantwoord worden: Waartoe moest 
Christus schepsel worden? Dit hangt samen met het voornemen der 
eeuwen. God wil Zichzelf verheerlijken. Daartoe moet Hij als 
Onvergankelijke het vergankelijke buiten Zich stellen om aan te 
tonen, dat Hij alleen onsterfelijkheid heeft. Hij wil evenwel niet alleen 
Zichzelf verheerlijken door Zijn schepping, Hij wil die schepping 
door de vergankelijkheid heen tot onvergankelijkheid leiden. En nu 
neemt het Beeld Gods èn uit liefde tot God èn uit liefde tot de 
schepping het op Zich om Zelf in de vergankelijkheid in te gaan en 
door de vergankelijkheid van Zichzelf heen, de schepping 
onvergankelijk daar te stellen. Dit is het stellen der dingen die niet 
bewegelijk zijn Hebr. 12:17. Zo was het dus nodig, dat het Beeld 
Gods Schepsel werd opdat Hij ook zo alle dingen zou dragen. 

We zullen een en ander nog nader uitwerken in een later hoofdstuk. 
Hier moest het kort ter sprake komen. Vooreerst om het waartoe. En 
ook om er op te wijzen, dat vergankelijkheid, d. i. creatuur zijn, 
waarboven God alleen als Onvergankelijke verheven is, zeer wel 
samen kan gaan met onzondigheid. Zonde is immers doelmissing. En 
de doelmissing zit niet in het vergankelijk zijn, maar in het niet tot de 
onvergankelijkheid komen, niet in het sterfelijk zijn, maar in het niet 
de onsterfelijkheid aandoen. 

Gods verheven Zoon heeft ook in de wereldschepping alles op Zich 
genomen. Zo werd Hij Scheppingsmiddelaar. Als zodanig ware Hij 
ook buiten zonde nodig geweest om tot onvergankelijkheid te voeren. 
De zonde wijzigt Zijn verhouding tot ons feitelijk alleen in zoverre, 
dat Hij nu, en dat veel moeizamer, herhalen moet, wat Hij in Zijn 
Schepsel worden reeds doorgemaakt had: Het volkomen passief 
worden, het lijdzaam dragen van alles wat God besluit. De zonde stelt 
het probleem van het: « ten tweede maal ». 
 
CHRISTUS' VOORBESTAAN. Het onderwerp der Godheid van Christus 
willen we nog nader behandelen. Het is het hart van alle dingen. Het 
wordt door meerderen ontkend of Christus wordt onjuist met een 
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ander, Michaël, vereenzelvigd. Beide meningen zouden opgegeven 
worden, indien men recht zag wie Christus is. We zullen Zijn 
voorbestaan nagaan uit meerdere teksten, maar nemen tot basis het 
Boek der Hebreeën. 
 
IN HEBREEËN. 1:1, 2 « God voortijds veelmaal en op velerlei wijze 
tot de vaderen gesproken hebbende door (Gr.: in) de profeten, heeft in 
de laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon (Gr.: in Zoon), 
Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken 
Hij ook de wereld (Gr.: de aionen) gemaakt heeft ». 

Hebreeën leert ons dus, dat God door Hem de aionen gemaakt heeft. 
Christus moet dus voor de aionen reeds geweest zijn, anders hadden 
door Zijn bemiddeling geen aionen gemaakt kunnen worden. Heb. 1:2 
leert Christus' voorbestaan dus reeds voor de aionen. 

1:3a « Dewelke (n. l. Christus), alzo Hij is het afschijnsel van Gods 
heerlijkheid ». Is dat afschijnsel eerst begonnen bij de vleeswording of 
in enig ander tijdpunt? Is God dus eerst zonder afschijnsel geweest? 
Indien Christus naar het Wezen schepsel is, dan moet men dit 
aannemen. Hierdoor leert men echter de veranderlijkheid in Gods 
Wezen. God was eerst zonder afschijnsel, uitstraling, later kreeg Hij 
die in Christus. 

1:3b « En het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid », d. i. de 
uitbeelding van Zijn Wezen. Had God voor Bethlehem of voor de O. 
T. openbaring geen Beeld in de Zoon? Naar Wiens beeld is dan de 
mens gemaakt? En waarom spreekt Jes. 43:10 van de geformeerde 
God? 

1:3c « ... en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht ». Ook 
dit wordt van Christus gezegd. Als Hij geen voorbestaan heeft, 
wanneer is Hij dan al die dingen gaan dragen? Vanaf Zijn geboorte, 
vanaf Zijn opstanding, vanaf Zijn hemelvaart? 

1:5 « Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt 
Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd (d. i. verwekt of opgewekt) ». 
Als Christus dus een engel was, had Hij nooit de Zoon kunnen zijn 
Die verwekt is. Dit genereren slaat niet op Zijn geboorte, noch op de « 
eeuwige generatie des Vaders », maar op de opstanding van Christus, 
zoals Paulus leert in Hand. 13:33. 

1:8-10 « Maar tot den Zoon zegt Hij : Uw troon o God, is in alle 
eeuwigheid, d. i. in de aioon van de aioon (zie hfdst. 1). En ...: Gij 
Heere hebt in den beginne (of: in overeenstemming met machten) de 
aarde gegrond en de hemelen zijn werken Uwer handen ». Had 
Christus geen voorbestaan, hoe had Hij dan hemelen en aarde kunnen 
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gronden? Ware Hij een blote engel die slechts dienaars zijn, Hebr. 1:7, 
hoe had Hij dan kunnen scheppen? Dit vers is citaat van Ps. 102, waar 
van Jehova sprake is, zie vs. 2, 17, 24, 24 en 25. 

2:10 « Want het betaamde Hem om Wien en door Wien alle dingen 
zijn ». Het « door » is: door middel van. Hoe kan Christus in alles het 
bemiddelende Instrument. zijn, als Hij niet voor alle dingen is? 

2:14 Christus is vlees en bloed deelachtig geworden. Hij had dus 
eerst een andere openbaringswijze. Als ons iets deelachtig wordt, 
bestaan wij reeds eerder. 

2:17 « Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden ». 
Hij was het niet, werd het, bewijs, dat Hij een voorbestaan had voor 
Bethlehem. 

7:3 Christus vindt een afschaduwing in Melchizedek. Er staat niet: 
Christus is aan Melchizedek gelijk geworden, maar: « deze is den 
zoon Gods gelijk geworden ». Christus moest er dus eerder zijn dan 
Melchizedek, want het type volgt op het antitype d. i: tegenbeeld. De 
tabernakel is type der dingen in de hemelen. Wat was nu eerder: de 
tabernakel of de hemelen. Zo ook met Christus: Melchizedek is type 
van Christus, wordt Hem gelijk. Wie was nu eerder? 

Dan: Melchizedek heeft in de Schrift noch begin noch einde der 
dagen, d. i. noch zijn geboorte, noch zijn dood is vermeld. Een « 
Christus in de tijd », d. i. Zijn bestaan eerst ontvangend in Maria's 
schoot, zou wel begin der dagen kennen. Hij heeft dat niet, is dus niet 
alleen voor alle dingen, maar de ware Onvergankelijke. 

12:25, 26 « Wiens stem », n. l. van Hem, die in de hemelen is, « 
toen », n. l. in de dagen van Mozes op Horeb, « de aarde bewoog ». 
Christus sprak dus in de dagen van Mozes. Wie sprak er volgens Ex. 
19:1, 2? « Toen sprak God alle deze woorden, zeggende: Ik ben de 
Heere... Zie ook 20:19, 20. Wie daalde op Horeb? Ex. 9:18: « ... En de 
ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere (Jehova) op dezelve 
nederkwam ». Deze tekst leert ons dus niet alleen, dat Christus een 
voorbestaan had, maar dat Hij de Zich openbarende Jehovah is. 
 
JEHOVAH EN JEZUS CHRISTUS. Dat de Zich openbarende, sprekende 
Jehovah van het O. T. de Christus van het N. T. is, blijkt uit nog 
meerdere plaatsen. We wensen ook die onder de aandacht der lezers te 
brengen. 

Jesaja zag de Heere der heerscharen zitten op Zijn troon, Jes. 6:1 en 
5. Wat zegt Joh. 12:40 hiervan? Dat zei Jesaja, toen hij Zijn (Christus') 
heerlijkheid zag. Johannes leert ons dus, dat de Jehovah-openbaring 
van het O. T. dezelfde Persoon is als de Christus in de Evangeliën. 
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Dat doet hij op nog meerdere plaatsen. Zijn hele Evangelie is er vol 
van. Telkens komt de uitdrukking voor « Ego eimi » d. i. « Ik ben », 
waarin meer ligt opgesloten dan de St. V. zegt in « Ik ben het ». Het is 
aanduiding van Christus' Godheid. Zijn Jehovah-zijn. Het duidelijkst 
vernemen we dat uit Thomas' mond, die het diepst deze diepte verstaan 
heeft en moest belijden: « Mijn Heere en mijn God », 20:28. Johannes 
zelf zegt tot Petrus: Het is de Heere, 21:7. 

Er zijn meer getuigen daarvan. Neem Paulus op de weg naar 
Damascus. Wat vraagt hij na de stem gehoord te hebben: Wie zijt gij 
Heere? Het antwoord is: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Gaat Paulus 
nu anders voort? Neen, men hoort slechts: Heere, wat wilt Gij dat ik 
doen zal? De Farizeeër moet vanzelf gedacht hebben aan een Jehovah-
verschijning. Andere waren hem schier niet bekend. 

Hierbij blijft het niet. Daar is ten tweede maal Johannes, die in de 
Openb. nog duidelijker doet horen, dat die O. T. Jehovah-openbaring 
de N. T. Christus is. Christus zegt daar van Zichzelf: Ik ben de Alfa en 
de Omega, 1:8. Het Begin en het Einde, staat hier in betere 
handschriften niet bij. Wel in Openb. 22:13. In het O. T. vinden we 
deze uitspraak in Jes. 41:4; 44:6 en 48:12. We lezen daar 41:6: Ik de 
Heere, Die de Eerste ben en met de Laatste ben Ik Dezelfde. 44:6, Zo 
zegt de Heere, de Koning Israëls en zijn Verlosser, de Heere der 
heerscharen: Ik ben de Eerste en behalve Mij is er geen God. Zie ook 
48:12. 

De titel die Christus Zichzelf in Op. 1:8 geeft, geeft Jehovah Zich in 
Jes. 44 en 48. Zijn er nu twee eersten en laatsten? Of ligt hierin het 
bewijs, dat de Zich openbarende Jehovah de Christus is. 

Christus zegt nog meer. Hij is ook de Almachtige. In het Grieks 
staat « Pantocratoor ». Dit woord is de vertaling van: Heere Zebaoth, 
het woord dat telkens in het O. T. voorkomt. en vertaald is door: Heere 
der heerscharen. Christus is dus de Heere Zebaoth van het O. T. 
 
VERDERE BEWIJZEN. Er zijn nog meer bewijzen. Abraham spreekt 
van: de Rechter der ganse aarde, Gen. 18:25. Paulus, 2 Cor. 5:10, van: 
Christus' rechterstoel, Mattheus. in 25:31, 32 dat voor de Zoon des 
mensen alle volken zullen vergaderd worden. Wijst dat niet op 
dezelfde Persoon. De Vader heeft al het oordeel de Zoon gegeven, Joh. 
5:22. 

Jehovah heet de Heilige Israëls, Jes. 43:3. Petrus noemt Christus in 
Hand. 3:14: de Heilige en Rechtvaardige. 

Jehovah heet Israëls Koning: « Ik ben de Heere, uw Heilige, de 
Schepper Israëls, ulieder Koning », Jes. 43:15. Zo zegt de Heere, de 
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Koning Israëls en Zijn Verlosser, Jes. 44:6. Christus heet de Koning 
Israëls, Joh. 1:50, 12:13, Mt. 27:42, Mk. 15:32. Heeft Israël twee 
Koningen: Jehovah en Christus. Of zijn het Dezelfde? 

« Ik, Ik ben de Heere, en daar is, geen Heiland behalve Ik », Jes. 
43:11. 

« Want er is ook onder den hemel geen andere naam... door welken 
we moeten zalig worden », Hand. 4:12. 

« Ben Ik het niet, de Heere, en daar is geen God meer behalve Mij, 
een rechtvaardig God en een Heiland, niemand is er dan Ik ». Jes. 
45:21. Zij, die menen, dat Christus vanwege Zijn verdienste tot God 
verheven is, moeten tot de consequentie komen, dat er nu nog wel een 
andere God is dan de Jehovah, Die hier spreekt. Zij hebben twee 
Goden en twee Verlossers: Jehovah en Jezus. Jesaja's woord zegt 
nadrukkelijk, dat er geen andere is, bewijs dat beide Één in Wezen 
zijn. 

« Wendt u tot Mij, wordt behouden, alle gij einden der aarde, want 
Ik ben God en niemand meer », Jes. 45:22. Uit het N. T. weten we, dat 
Christus de Behouder der wereld is. Hij is een Heiland (Gr. Behouder) 
Joh. 12:47. Zie ook Hand. 4:12. 

« Ik heb gezworen bij Mij zelven, daar is een woord der 
gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat 
Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren », Jes. 
45:23. 

Opdat in den naam van Jezus zich zou buigen alle knie... en alle 
tong zou belijden, (spontaan, vrijwillig uitspreken) dat Jezus Christus 
de Heere is tot heerlijkheid Gods des Vaders », Fil. 2:11, 12. 

« Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk in den Heere zijn 
gerechtigheden, tot Hem zal men komen », Jes. 45:24. 

« Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in Hem », 2 Cor. 
5:21. 

« Christus Jezus, Die ons van God geworden is tot wijsheid en 
rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing », 1 Cor.1:31. En 
Sterkte », Jes. 45:24. 

« Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft », Fil. 
4:13. 

« Zonder Mij kunt gij niets doen », Joh. 15:5. 
Jehovah schrijft Zichzelf het verlossingswerk toe. 
« Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelg om. Mijnentwil », Jes. 

43:25. 
« Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden», 1 Joh. 

1:7. Zie ook Hebr. 1:3, Col. 2:14. 
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« Heere, Heere, ..., Die de ongerechtigheid en overtreding en zonde 
vergeeft », Ex. 34:6, 7. 

« Zoon, uw zonden zijn u vergeven », Mk. 2:5. 
Volgens Ps. 23 en 80 is de Heere de Herder, volgens Joh. 10, is 

Christus de Goede Herder. Zijn er twee Herders van de gelovigen uit 
Israël? Zie Hebr. 13:20, 1 Petr. 5:4. 

Israël zijn de schapen van 's Heeren weide, Ps. 100. In Joh. 21, 
spreekt Christus van: Zijn schapen, Zijn Lammeren. 

Volgens Ez. 34:6 zal de Heere zoeken wat verloren was. Luk. 19:10 
zegt, dat de Zoon des mensen gekomen is om te zoeken en zalig te 
maken (Gr. te behouden) dat verloren was. 

God geeft Zijn eer aan geen ander. Gij zult geen andere goden voor 
Mijn aangezicht hebben. Als Christus God niet is, verborgen in de 
gelijkheid van ons vlees, waarom heeft Hij Zich dan laten aanbidden? 
Als de aanbidding tot engelen of medemensen geschiedde, werd ze 
onmiddellijk teruggewezen. Men denke aan Johannes op Patmos (Op. 
22:8, 9), aan Cornelius en Petrus in Hand. 10, aan Paulus en Barnabas 
en de Heidenen in Hand. 14. Maar als de aanbidding Christus betreft, 
wijst Hij ze niet terug. Thomas beleed het woord: Mijn Heere en mijn 
God. Wijst Christus het terug? En toen was Hij nog niet gezeten aan 
Gods rechterhand en had nog niet de naam ontvangen die boven alle 
naam is. En toch laat Hij Zich aanbidden. 

De hoorders worden door Petrus vermaand de naam des Heeren aan 
te roepen, Hand. 2:21. Niet alleen in Jeruzalem, maar overal... « een 
iegelijk » staat er. In Op. 1:5, 6 wordt Hem heerlijkheid en 
heerschappij toegekend. 

Zo zouden we door kunnen gaan. We wijzen nog slechts op een 
ding. In Zacharia 12 wordt gezegd: Te dien dage zal de Heere de 
inwoners van Jeruzalem beschutten ... en zij zullen Mij aanschouwen, 
Dien zij doorstoken hebben ... In Op. 1:7 staat: Zie Hij komt met de 
wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken 
hebben. Volgens Zach. 12 is het « de Heere », Hebr. Jehovah, volgens 
Op. 1:7 Christus. 

In Zacharia 14 is er sprake, dat de voeten van de Heere eenmaal op 
de Olijfberg zullen staan. In Hand. 1:11, dat Christus alzo zal 
wederkomen, dus zichtbaar op de Olijfberg. Moeten we hier aan twee 
verschillende Personen denken, of is het Een en Dezelfde. Men zal 
ons tegenwerpen, dat 1 Cor. 8:6 spreekt van één God en Vader en één 
Heere Jezus Christus, dus dat er twee zijn, men zal er op wijzen, dat er 
telkens sprake is van de Vader, die meerder is dan de Zoon. We weten 
zulks. Dat neemt echter al het bovenstaande niet weg. Het is voor ons 
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slechts een aansporing om te trachten na te denken over Gods heilig 
en hoogverheven Wezen. De oplossing moet gezocht worden in de 
verschillende openbaringswijzen van God, de verschillende 
bestaanswijzen van Christus of de bedelingen. Evenmin als damp 
water is naar de openbaringswijze, evenmin is Christus de Vader. 
Maar evenzeer als water en damp H20 (2 delen waterstof en 1 deel 
zuurstof) is, is de Vader en Christus God. Evenmin als de korrel de 
stengel is, evenmin is de Vader de Zoon. Maar evenzeer als de korrel 
de plant is, evenzeer is de Zoon evenzo God als de Vader. Al de 
uitspraken der Schrift over Vader en Zoon wijzen dus op de 
verschillende openbaringswijzen. De zon openbaart zich als bol, als 
licht en warmte, nochtans zijn er geen drie zonnen. God openbaart 
Zich als Vader, Zoon en Geest. Daarom, zijn er nog geen drie Goden, 
d. w. z. drie Wezens, maar één Goddelijk Wezen. Waar de Schrift aan 
Christus gelijke eer toekent als aan de Vader, hebben we een Wezens-
kenmerk, waar de Schrift verschil maakt of onderscheidt, hebben we 
een openbaringskenmerk. 

In afgeleide vorm is dat bij de mens evenzo. De mens heeft 
lichaam, ziel, geest. Nochtans zijn dat geen 3 wezens, maar een 3 
voudige openbaring van één wezen, de mens. Zijn lichaam is een 
andere openbaringswijze dan zijn ziel, deze weer een andere dan zijn 
geest. Nochtans is er een eenheid. In veel hoogere unieke zin is dit bij 
God het geval. De Vader heeft andere eigenschappen dan de Zoon, 
Deze weer andere dan de Geest, n. l. in de openbaringswijzen. In 
Wezen zijn zij Één, n. l. God. Na elkaar geplaatst is er dus verschil, 
met elkaar gezien is er Één Wezen. 
 
CHRISTUS MICHAEL? Een groep der Christenheid is de mening 
toegedaan, dat Christus de aartsengel Michaël is. We willen ook deze 
zaak onderzoeken. Volgens Dan. 10:13 is Michaël een van de eerste 
vorsten. Dus niet de eerste Vorst. 

Velen willen de Man met linnen bekleed vereenzelvigen met 
Michaël. Dit nu gaat niet op. Vooreerst wordt Michaël nergens 
beschreven, alleen genoemd. Nergens in de Schrift, zien we aan een 
geschapen engel die heerlijkheid en majesteit toegeschreven. Dan zegt 
vs. 8, dat het een groot gezicht was voor Daniël. Zo wordt het 
onderscheiden van andere gezichten. Ten derde wordt in hfdst. 12-6, 7 
weer de Man met linnen genoemd en is Hij onderscheiden van 
Michaël. 

De beschrijving van de Man met linnen herinnert ons aan Op. 1, 
waaruit duidelijk blijkt dat het Christus is. Zie Dan. 10:5, 6, Op. 1:15. 
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We hebben reeds gezien dat de Zich openbarende Jehovah Christus in 
Zijn voorbestaan was. Volgens Judas:9 zei Michaël éénmaal tot Satan: 
De Heere bestraffe u. Die Heere is Jehovah. Gaat het nu aan te zeggen 
dat Michaël Jehovah is, als hij zegt: de Heere bestraffe u en hij zelf 
geen oordeel van lastering durfde inbrengen? 

Volgens 1 Thess. 4:16 zal éénmaal de Heere Zelf met een geroep, 
met de stem des archangels, met de bazuin Gods, nederdalen van de 
hemel. In het Gr. staat: « in een geroep », d. i. in de sfeer van een 
geroep, « in de stem des Archangels », d. i. gepaard gaande met, in de 
sfeer van die stem, met de bazuin Gods, Gr. « in de bazuin Gods », d. 
i. onder het klinken van die bazuin. Is Hijzelf dat geroep? Immers 
neen. Is Hijzelf die bazuin Gods? Immers neen. Is Hij Zelf die 
Archangel? Immers neen. Hij is er juist van onderscheiden. Hij komt 
te midden van die begeleidende verschijnselen. Één en ander is voor 
ons mede bewijs dat Christus niet Michaël is. 
 
DE OPENBARING VAN GODS WEZEN. Zoals gezegd moet men, om 
iets van het Wezen Gods te verstaan en daarmee de Persoon van 
Christus, inzien, dat we moeten onderscheiden tussen de 
openbaringswijzen van God en de bestaanswijzen van God en die van 
Christus. Dat maakt het Gods bestaan ingewikkeld. Het geloof 
verstààt de dingen zonder ze te begrijpen. 

De H. S. geeft ons nergens een filosofie van God. Ze plaatst ons 
voor de concrete, daadwerkelijke openbaringen. Die tot God komt, 
moet geloven dat Hij is, zegt de Schrift eenvoudig. Zijn bestaan wordt 
niet bewezen, maar eenvoudig als daadzaak daargesteld. De 
openbaringswijzen van God zijn drievoudig, n. l. als Absolute, als 
Geformeerde, als Inwerkende God. Als Absolute God is Hij Geest, 
Joh. 4:24. Die Geest heeft een dubbele openbaringszijden. n. l. als 
Geformeerde en als Inwerkende God. 

Christus is de Geformeerde God, Jes. 43:10. De Absolute Geest 
drukt Zich onafgebroken, immer en te allen tijde uit in een Beeld, het 
uitgedrukte Beeld van Gods Zelfstandigheid, d. i de Uitbeelding van 
Zijn Wezen. In Hem Die later als Christus verscheen, zien we dus de 
Geformeerde God. Hierbij blijft het niet. De Absolute God werkt door 
de Geformeerde God en openbaart Zich nu als Inwerkende God, als 
Geest. Deze doorwoont als inwerkende God alle dingen. Van Christus 
staat, dat Hij alle dingen draagt door het woord Zijner kracht. De 
Voortdrager van dat woord Zijner kracht is de Geest. Zonder Die 
zouden er noch dingen zijn, noch gedragen worden. Ook de Geest is 
dus God, 't is God Die inwerkt, Fil. 2:13. 
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GEKEND UIT DE H. S. Een en ander weten we slechts uit de Schrift. 
De menselijke rede feilt bij elke stap om Gods Wezen te verklaren. 
God is Drievuldig, omdat we Hem zo uit Zijn Woord leren kennen. 
Anders wisten wij er niets van. De hele natuur toont ons dit wel in 
afgeleide vorm, maar daarmee kan de rede zonder meer nimmer 
opklimmen tot Gods Wezen Zelf, wijl Dat in alle concreetheid en 
immer blijvend, die drievuldigheid heeft. Is het bij de natuur steeds: 
Iets bestaat uit bij God is het: Hij bestaat in Geest, Geformeerde God, 
Inwerkende God. In elkaar gezien vormen ze een wezen, na en naast 
elkaar gesteld zien we er drie. 

Geeft dit reeds enige moeilijkheid, alles wordt nog ingewikkelder, 
waar de Geformeerde God meer dan één bestaanswijze heeft. Naar het 
wezen is Hij Beeld Gods, naar Zijn bestaanswijze kan Hij velerlei 
openbaringsvorm hebben. Hij kan zijn Begin der schepping Gods. Als 
zodanig werkt Hij als de Logos, is Hij bij God (Joh. 1:1). In den 
beginne was het Woord (de Logos) en het Woord was bij God, d. i. op 
God Zich richtend, en het Woord was God. 
 
DE ENGEL DES HEEREN. Deze Logos, d. i. Woordvoerder der 
Godheid, openbaart Zich in het O. T. als Jehovah en als Engel des 
Heeren. De Engel des Heeren wordt het eerst genoemd in Gen. 16:7, 
bij Hagars vlucht in de woestijn. Deze verschijning of bestaanswijze is 
minder majestueus, beter voor de zwakke mens te verdragen, dan de 
Jehovah-openbaring. De Engel des Heeren verschijnt in eenvoudige 
mensengedaante, verbergt de Jehovah-heerlijkheid. Gen. 16:7 zegt, 
dat de Engel des Heeren ze (Hagar) vond. Hagar zag dus een man tot 
zich komen en hoorde Hem. Zij ziet zich toespreken. Later noemde zij 
de naam des Heeren, Die met haar sprak: Gij God des aanziens, vs. 
13. 

In Gen. 18 vinden we opnieuw een verschijning in mensengedaante 
van de Heere. Toen kwamen er drie mannen tot Abraham. In Één er 
van ziet hij de Meerdere en Die openbaart Zich later als de Heere » vs. 
10, 13, 14. Hem noemt Abraham: « de Rechter der ganse aarde », vs. 
25. Van die verschijning zegt Christus, dat Abraham Zijn dag gezien 
heeft en verblijd is geweest, Joh. 8:56, en geldt het: « Eer Abraham 
was, ben Ik », vs. 58. 

In Gen. 22 vinden we andermaal de Engel des Heeren. Die roept tot 
Abraham van de hemel, 22:11. In vs. 15, 16 zegt Hij: « Ik zweer bij 
Mijzelven », spreekt de Heere. 

Ook tot Mozes komt die Engel. De Engel des Heeren verscheen 
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hem in een vlam des vuurs, uit het midden van een braambos. Ex. 3:2. 
Vs. 4 zegt, dat de Heere zag dat Mozes zich daarheen wendde. Toen 
riep God tot hem uit het midden van het braambos, vs. 4. Uit deze 
verzen blijkt dus dat de Engel des Heeren de Heere God is. Vs. 7 
bevestigt dit en zegt: En de Heere zeide, vs. 11-13. Toen zeide Mozes 
tot God, vs. 14, God zeide tot Mozes: « Ik zal zijn, Die Ik zijn zal ». 
Uit een en ander blijkt dus duidelijk, dat de Engel des Heeren = de 
Heere = God. 

In Num. 22 staat de Engel des Heeren Bileam tegen. In vs. 28 staat, 
dat de Heere de mond van de ezelin opent, in vs. 31 dat de Heere 
Bileams ogen opent om de Engel des Heeren te zien. 

In Richt. 13 verschijnt de Engel des Heeren aan Manoah, vs. 3, 6, 9 
enz. Manoah noemt Hem God; de Engel des Heeren noemt Zichzelf 
Wonderbaar, een naam, die in Jes. 9:5 aan Christus wordt gegeven. 
 
ONTLEDIGING EN VERHOGING. Het bleef niet bij het aannemen van 
de gedaante van Engel des Heeren, Christus heeft meer dan dat 
gedaan. Daarop wijst Fil. 2:6, 7, Christus was in de gestaltenis Gods, 
d. i. in de bestaanswijze. Hij behoefde het geen roof te achten om aan 
God evengelijk te zijn. M. a. w. in Hem drukt de Absolute God Zijn 
volheid lichamelijk, geformeerd, uit. Hij heeft Zich echter « vernietigd 
» zegt vs. 7. Dit is onjuist. Het Grieks heeft: ontledigd. Hij heeft .. de 
gestaltenis, d. i. de bestaanswijze van een dienstknecht aangenomen, 
en is den mensen gelijk geworden, d. i. is verschenen in menselijke 
gedaante. In gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf 
vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja de dood des 
kruises, vs. 8. 

Hier hebben we een andere bestaanswijze. Eerst als God, is Hij nu 
mens. Christus heeft Zich dus, als we zo mogen zeggen: 
getransformeerd, is van bestaanswijze veranderd. Had Hij eerst een « 
geestelijk » lichaam als geformeerde God, nu wordt Hij vlees en bloed 
deelachtig en blijft vele jaren in die bestaanswijze om zo de dood te 
niet te doen, Hebr. 2:14. 

Als dit geschied is, wordt Hij door God verhoogd en wordt Hij 
levendmakende Geest, 1 Cor. 15:45. Hij ontvangt dè (niet 'n) naam die 
boven alle naam. is. Hij verwierf door Zijn gehoorzaamheid wat Hij 
vrijwillig afgelegd had. Hij verdiende, wat Hij eenmaal bezat, omdat 
Hij arm is geworden om onzentwil, 2 Cor. 8:9. Hij heeft Zijn rijkdom 
dus teruggenomen. Zij die menen, dat Christus óf geen voorbestaan 
heeft óf tot de Goddelijke trap verheven is, komen met dit woord in 
botsing, evenzo met Fil. 2. Alleen als we onvoorwaardelijk Zijn 
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Godheid erkennen, Zijn vorige staat als HEERE, d. i. Jehovah zien, 
komt alles tot zijn recht. Het Woord is vlees geworden. Hij was het 
dus eerst niet, maar bestond wel. Velen willen uit de beperkte
openbaring van Joh. 1 afleiden, dat Christus slechts God genoemd 
werd, zoals er ook andere goden zijn Ps. 83, zonder God Zelf te zijn in 
geformeerde vorm. Zij beroepen zich dan juist op Joh. 1 en zeggen: 
Het Woord, de Logos, was bij den God en het Woord was 'n God. We 
willen het vers eens lezen, alsof er hier 'n God moest staan. Wat 
krijgen we nu verder in dit hoofdstuk: 
 

 
De uitkomst van ons onderzoek is deze: Christus heeft een 

voorbestaan, om onzentwil is Hij in de gelijkheid van het zondige 
vlees verschenen. Hij is arm geworden. Hij was niet maar 'n God, een 
eerste engel, maar God Zelf in zekere gedaante, zekere vorm, 
geformeerde God, Beeld Gods. Dat heeft Hij afgelegd om. als mens 
— de mens Christus Jezus — te lijden. Bij Zijn opstanding is Hij 
verheerlijkt en wat Zijn Persoon, Zijn Ikheid betreft weer gekomen tot 
de vroegere heerlijkheid, Joh. 17:5 en heeft Hij wat de menselijke 
bestaanswijze betreft, die opgevoerd tot de hoogste heerlijkheid, om 
ons daarin te doen delen. Geprezen zij Zijn Naam! Titus 2:13, noemt 
Hem uitdrukkelijk de grote God en Zaligmaker (Behouder) Jezus 
Christus. Ware Hij niet God in Wezen, dan had Paulus moeten zeggen 
die, of een ander voornaamwoord moeten plaatsen. Rom. 9:5 zegt, dat 
Hij boven alles God is. Zie voorts Titus 3:4. God de Allerhoogste is de 
Verlosser, Ps. 78:35. Hem verbitterden zij, 78:56. Wie is Hij? 1 Cor 
10:9 zegt: « Laat ons Christus (volgens andere handschriften: de 
Heere) niet verzoeken gelijk ook sommige van hen verzocht hebben ». 
Die Heere was de geestelijke Steenrots, Christus vs. 4. 
 
DE « DRIEEENHEID ». De Godheid van Christus hangt nauw samen 
met het stuk der « Drieeenheid ». Voor velen is het gemakkelijker zich 
in te denken, dat Christus een schepsel is, dat God genoemd wordt, dat 
de Geest een kracht is, die van Hem uitgaat, dan dat zij kunnen of 
willen inzien, dat het probleem veel dieper reikt. Vele vraagstukken 
zijn hiermee verbonden. Ook dat van de Godheid van de Geest. Men 

Er was een mens van 'n God gezonden, vs. 6.
... macht om kinderen van 'n God te worden vs. 12.
Die uit 'n God geboren zijn, vs. 13.
Niemand heeft ooit 'n God gezien, vs. 18.
Het Woord is 'n vlees geworden, vs. 14.
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werpt ons voor 1 Cor. 8:5, 6 « ... nochtans hebben wij maar één God, 
den Vader, uit Wien alle dingen zijn en wij tot Hem, en maar één 
Heere, Jezus Christus, door Wien alle dingen zijn en wij door Hem. » 
Ziet ge wel, zo zegt men, dat de Geest hier niet genoemd wordt. Zeer 
zeker, maar wil men dan, dat overal alle Schriftwaarheden behandeld 
worden? Paulus ontkent hier de Godheid van de Geest niet, maar 
plaatst de ene God en de ene Heere in tegenstelling met de vele goden 
en vele heeren der Heidenen. Hij behoefde dat met de Geest niet te 
doen, want daar ging het hier niet over. Er was slechts één geest: de 
geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid », Ef. 2:2. 

Dat de Geest evenzeer de persoonlijke Godsopenbaring is, bewijzen 
tal van andere plaatsen. De discipelen moeten éénmaal dopen in de 
naam van Vader, Zoon en Geest, Matt. 28:19. Als de Vader 
Persoonlijk is en de Zoon ook, is dan de Geest het niet? Hebben alleen 
de eerste Twee een Persoonsnaam, de Derde niet? 

In dezelfde Corintherbrief hfdst. 12:4-11 is sprake van drieërlei 
Godsopenbaring. In vs .4 van de Geest, in vs. 5 van de Heere, in vs. 6 
van God. Zijn de laatste Twee alleen persoonlijk, de Eerste niet? 
Waarom zegt vs. 11 dan, dat de Geest uitdeelt gelijkerwijs Hij wil? 
Heeft een kracht een « wil ». Of alleen een persoonlijkheid? 

2 Cor. 13:13 spreekt van de genade des Heeren Jezus Christus, de 
liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes. Men houdt wel 
gemeenschap met iets persoonlijks, niet met een kracht. Gemeenschap 
wijst op wisselwerking. Bij een kracht is daarvan geen sprake. 

In Joh. 14:16 zegt de Heere, dat Hij de Vader zal bidden de 
discipelen een andere Trooster te zenden. Christus was dus 'n 
Trooster. Komt er nu een vertroostende kracht voor in de plaats. Neen, 
maar 'n andere Trooster, dus een Persoon, een Persoonlijke Macht. 
Die persoonlijke Macht is een andere (Gr. allos) d. i. een van dezelfde 
soort, van dezelfde aard, dus evenzeer Persoonlijk-Goddelijk. 

In dit verband zij opgemerkt, dat men onder een Goddelijk Persoon 
niet moet verstaan iets wat een individuele vorm heeft, maar een 
openbaringswijze Gods, handelend met beleid, verstand, wil, macht. 
Zo bezien is de Geest een andere openbaringswijze dan de Vader en 
de Zoon. Het woord « persoon » had vroeger een heel andere 
betekenis dan thans. Wij geven toe, dat het woord Geest niet altijd de 
« derde Persoon » in Gods Wezen is. In het algemeen drukt het de 
onzichtbaar werkende factor uit. Dit is geen beletsel om in de Heilige 
Geest als Gever een persoonlijk onzichtbare Werker te zien, de grote 
Transformateur. 

Wie in Christus een schepsel ziet, berooft zich zodoende van de 
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verzoening met God. Een bloot schepsel kan niet tot God leiden. 
Christus is dan ook van God uitgegaan en tot God wedergekeerd, Joh. 
16:5, 28. Hij kan juist daardoor ten volle leiden tot de Vader der 
heerlijkheid. In Hem een schepsel te zien is de verzoening bij de 
wortel af te snijden. God geeft Zijn eer aan geen anderen, Hij Zelf is 
de Verzoener. 

De zonde heeft een tweespalt gebracht in Gods Wezen, Tussen Zijn 
rechtvaardigheid, waardoor Hij moest straffen, en Zijn liefde, die 
wilde behouden. Dat conflict kon door geen schepsel worden 
opgelost, maar alleen door Hemzelf. Daarom moet Christus Zelf God 
zijn. Geen schepsel kan de kloof in God overbruggen of dempen. 

Wie in de Geest een kracht ziet, verlegt daarmee de redding in de 
mens. God is dan geen volkomen Redder. Hij doet wel kracht uit Zich 
invloeien, maar laat aan het schepsel de benutting of tegenstand er 
tegen over en is machteloos om Zijn besluit door te zetten. Gods wil 
(in de zin van « verlangen ») kan wel weerstaan worden, maar Gods 
besluit is onweerstandelijk, omdat de Geest Die openbaring Gods is, 
Die als inwerkende God, Christus' volbracht werk in ons niet alleen 
aanvangt, maar ook leidt, ja volbrengt tegen ons zelf in. Ook hier geeft 
God Zijn eer niet aan anderen. 

« Uit Hem (als de Vader) en door Hem, (als Zoon) en tot Hem. (als 
Geest) zijn alle dingen, Hem zij de heerlijkheid... Amen ! » Rom. 
11:36. 
 
 

2. De toen(malige) wereld. 
 

De 1  aioon. 
 
DE OORSPRONKELIJKE SCHEPPING « IN DEN BEGINNE ». In den 
beginne schiep God de hemelen (niet den hemel) en de aarde. God, 
Elohim is Hij, die de geformeerde God heet in Jes. 43, die Schepping 
Gods werd. Juist omdat in Hem alles geschapen is, is er een meerheid 
in Hem geworden en heet Hij Elohim. Im is de Hebr. meervoudsvorm.

Zolang de Zoon de volheid en veelheid der dingen in Zich droeg, 
was Hij Begin der Schepping Gods. Nu Hij ze uit gaat dragen door 
steeds weer opnieuw uit de Vader te putten, wordt Hij Schepper. Door 
Zelf te scheppen is Hij verheerlijkt geworden. 

Elohim nu schiep in den beginne. Deze term komt in die vorm, n. l. 
als geheel zelfstandige tijdsbepaling, slechts éénmaal voor, en wel in 
Gen. 1:1. Nader bepaald nog enkele malen n. l. Jer. 26:1 en 27:1. « In 

88



het begin des koninkrijks van Jojakim ». Het « in den beginne », blijkt 
dus een tijdsperiode te zijn. In Gen. 1:1 is het geen absoluut begin, 
maar het begin der aionen. In het voor-aionische tijdsbegin is Christus 
als Begin der schepping Gods. In Gen. 1:1 staan we voor ander begin. 
Satan is een mensenmoorder van den beginne. Dat is weer een ander 
begin. In zeker begin nu, n. l. dat der aionen, heeft de Zoon de 
hemelen en de aarde geschapen. Dat is de oorspronkelijke schepping, 
die goed onderscheiden moet worden van de herstelde in Gen. 1:2 —
2:3. Dit is de toen(malige) wereld met zijn eerste aioon. 
 
DE HEMELEN. Men lette er op, dat hemelen in het meervoud staat. De 
Kanttekeningen in de St. V. zeggen, dat het enkelvoud bij de 
Hebreeën niet gebruikelijk is. Ze geven naast het enkelvoud hemel het 
meervoud hemelen. Ze hadden beter gedaan steeds het meervoud te 
gebruiken, waar het Hebr. dat ook heeft. Bij dit woord kan dit zeer 
wel en het had aan kracht en inhoud gewonnen. Dat bewijst o. a. 1 
Kon. 8:27, waar Salomo zegt: Zie de hemelen (zelfde woord van Gen. 
1:1) ja de hemel der hemelen zouden U niet begrijpen, d. i. omvatten. 
Er is dus boven de hemelen nog een hemel, de derde van 2 Kor. 12. 
Die wordt in Gen. 1:1 niet genoemd. De Geest geeft ons dus direct een 
beperkte openbaring. Zo doet God telkens weer. Hij geeft niet alles op 
eens, maar slechts zoveel, dat de mens voor dat maal en voor die tijd 
genoeg heeft. Voor Israël met zijn aardse roeping was er niet meer 
nodig te weten. De hemelen lagen voor het volk Israël, als natie meer 
op de achtergrond. Gen. 1:1 geeft dan ook slechts zoveel als nodig is, 
om de betrekking tot de aarde vast te stellen. 
 
UIT ÉN IN WATER. De aarde maakt met de hemelen een geheel uit. Zij 
vormen te samen een wereld. De aarde ligt in de hemelen als in een 
luchtzee. Petrus zegt dat die toenwereld uit en in water bestond. 
Nemen we de hemelen als de dampkringsfeer dan is het « in water » 
bepaald. Nemen we als oerstof de waterstof, dan is het « uit » water » 
te begrijpen. Wetenschappelijk bezien is dan de H. S. de ontdekkingen 
der latere eeuwen verre vooruit. De oerstof is de waterstof, waaruit de 
elementen opgebouwd worden door verschillende structuur en 
atoomgewicht. In de waterstofkernen zijn enorme krachten verborgen. 
Er om heen cirkelen de elektronen, waaruit weer andere stoffen 
opgebouwd worden. De eerste scheppingsdaad was uit, God uitdragen 
tot substantie. 

Hoe lang het « in den beginne » geduurd heeft, is niet aan te geven. 
De wetenschap doet allerlei gissingen over de ouderdom der aarde, die 
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tot in millioenen jaren lopen. De H. S. bevestigt, noch ontkent die. Zij 
zegt, dat alle dingen geworden (niet gemaakt) zijn, volgens de 
grondtekst van Joh. 1:3, en laat de tijd in het midden. De H. S. is een 
openbaringsboek, geen wetenschappelijk kosmologisch werk. Het is 
de bedoeling der H. S. niet om oorsprong en wezen der dingen te 
ontvouwen, maar om allereerst en allermeest Hem te leren kennen, 
Die gekend wil wezen om Zijns Wezens wil. 
 
SCHEPPEN. De hemelen en de aarde nu zijn door Elohim geschapen. 
Over het begrip scheppen een enkel woord. 

Onder scheppen verstaat de traditionele opvatting: iets uit niets 
maken. De H. S. leert echter geen schepping uit niets. Zij spreekt van: 
« een God, den Vader uit Wien alle dingen zijn », 1 Cor. 8:6. God is 
toch niet het niets? Voor de H. S. kan scheppen dus niet zijn iets uit 
niets maken. Als we Gen. 1:1-2;3 nagaan blijkt, dat het woord 
scheppen in nog 2 teksten voorkomt. De vissen werden geschapen, 
1:21 en de mens werd het, 1:27. Beide scheppingen waren niet uit 
niets, maar uit voorhanden grondstoffen. We geloven, dat we onder 
scheppen aan een daarstellen moeten denken van iets, dat er als 
zodanig nog niet was. De grondstof kan dit zeer wel zijn. De 
schepping der vissen geschiedde uit het water en zijn grondstoffen, bij 
die van de mens werd de aarde omgevormd tot protoplasma. Het 
woord scheppen betekent eigenlijk: snijden, in snijden, graveren, wat 
er op wijst, dat het grondmateriaal er reeds is, doch niet de toestand en 
de vorm heeft, waarin het worden moet. Bij de schepping van hemelen 
en aarde heeft de Zoon de substantie uit de Vader geput en omgezet 
tot elementen, die we in het heelal aantreffen. Joh. 1:3 zegt dan ook: 
alle dingen zijn door hetzelve (n. l. de Logos) geworden en zonder 
hetzelve is geen ding geworden dat geworden is. Hier heeft de St. V. 
zoals gezegd 3 maal « gemaakt » staan, zeer willekeurig, want 
hetzelfde woord « egeneto » heeft ze in vs. 14 (het Woord is vlees 
geworden) en in vs. 17 (de genade en waarheid is door Jezus Christus 
geworden) door « geworden » vertaald. Waar het Woord een 
wordingsproces heeft doorlopen van Ongeborene tot Mens, kan dit 
ook met de wereld het geval geweest zijn. De wereldontwikkeling 
sluit de wereldschepping niet uit. Scheppen is iets daarstellen, wat er 
als zodanig nog niet was. Het kan zeer wel gepaard gaan met wording. 
Christus' wording sluit Gods almacht niet uit, maar in. De 
wereldwording sluit God niet uit, maar maakt Hem noodzakelijk. Wat 
wordt, moet uit iets worden. De kosmos is uit God, 1 Cor. 8:6. 

De Zoon nu neemt uit God de Vader 1 Cor 8:6 en draagt dusdanig 
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uit dat de substantie tastbaar reëel wordt. Wat wezenlijk, geest was, 
wordt werkelijk, stof. Wat in God één was, wordt nu geconcentreerd 
en wórdt daarmede. Wie die wording laat vervallen en het tot een 
uitvloeien maakt, vervalt in Pantheisme. De Zoon neemt uit de Vader, 
alle dingen zijn uit God. Maar daarom gaat God er nog niet in onder. 
De som der dingen vormt God nog niet, juist wijl er een 
scheppingsdaad plaats heeft. En scheppen is door toestand-, door 
substantie verandering der dingen het aanzijn er aan geven. 
 
DOOR HET WOORD DES HEEREN EN DOOR DE GEEST ZIJNS MONDS. 
Hoe kan de Zoon scheppen? Omdat in Hem alles geschapen is. In 
Hem ligt de ganse schepping als in inbeeld verborgen. Alles vindt 
door Hem zijn uitbeelding. Door de werking des Geestes wordt de 
substantie uit de Vader genomen en door de Zoon een dusdanige 
vorm, en daarna een dusdanige plaats gegeven, dat het Heelal zijn 
opbouw vindt. In Hem vindt de schepping zijn Middel— en Doelpunt. 
Heb. 1:3, leert dat Hij alle dingen draagt door het woord Zijner kracht. 
Dat wil zeggen: Hoewel de Zoon Zelf als Beeld Gods plaatselijk is, is 
Zijn invloed- en werkingsfeer voel- en tastbaar tot aan de einden des 
hemels. Door een woord Zijner lippen, door een uiting van Zijn wil, 
regeert de Zoon de werelden. Hij is het, Die de hemelen uitspant als 
een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen, Jes. 
40:22. « Heft uw ogen op en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die 
in getal hun heer voortbrengt, die ze alle bij name roept, vanwege de 
grootheid Zijner krachten en omdat Hij sterk van vermogen is; daar 
wordt er niet een gemist », 40:26. « Hij doet naar Zijn wil met het heer 
des hemels ». Dan. 4:35. 

« Hallelu-Jah ! Looft den Heere uit de hemelen, looft Hem in de 
hoogste plaatsen. Looft Hem al Zijn engelen, looft Hem al Zijn 
heerscharen. Looft Hem zon en maan, looft Hem al gij lichtende 
sterren. Looft Hem, gij hemelen der hemelen en gij wateren, die 
boven de hemelen zijt. Dat zij den naam des Heeren loven, want als 
Hij het beval, werden zij geschapen. En Hij heeft ze bevestigd voor 
altoos en eeuwig, Hij heeft ze een orde gegeven, die geen van hen zal 
overtreden », Ps. 148:1-6. « Onze Heere is groot en van veel kracht, 
Zijns verstands is geen getal », Ps. 147:5. 
 
DE GEEST. Die Geest is maar niet steeds een blote kracht. Hij is wel 
degelijk openbaring der Godheid op een andere wijze dan Vader en 
Zoon. Men is gaan spreken van de drie Personen in het Goddelijk 
Wezen. Oudtijds gaf dit geen bezwaar. Thans verstaat men er wel 
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beschouwd drie individuen onder. Dat was de oorspronkelijke 
gedachte in 't geheel niet. Lees voor « persoon » openbaringswijze en 
alles kan duidelijker worden. In Gods Wezen zijn geen 3 « Personen 
», maar openbaringswijzen: de Vader is de Bron, de Oorsprong van 
alle dingen, de Zoon de Vormgevende, de Geest is de Deelende, 
Ordenende, Levengevende. 

In de Schepping heeft ook de Geest Zijn aandeel. Ps. 104:30 zegt: « 
Zendt Gij uw Geest uit, zo worden zij geschapen ». En Job. 26:13: « 
door Zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd ». Zie in de namen: 
Vader, Zoon en Geest, Gods openbaringen op verschillende wijze, 
werkingsuitingen, die op een vaste orde van uitvoering berusten en de 
z. g. n. Drie-eenheid wordt wel niet verklaard maar beter aanschouwd.

De Zoon is in alles de Bemiddelaar. Hij staat ook tussen de Vader 
en de Geest in. In de Vader aanschouwt Hij de inleggende schepping. 
Doordat in Hem alle dingen geschapen zijn, is Hij in staat die 
schepping uit de Vader uit te nemen, deel voor deel en ze in het 
aanzijn te roepen. Nu moet er nog een Derde zijn, Die de delen in het 
aanzijn bestendigt, ze uitdraagt naar hun vaste plaats. Dat doet de 
Geest, Deze gaat uit van de Vader, gaat door de Zoon en dus ook weer 
van Deze uit om tot aan de verste kusten van het Heelal Zijn 
werkingen te doen gevoelen. Die Geest heeft de hemelen versierd. 

Hij, die de schepping doorvorst, de natuur doorschouwt, merkt alom 
3 beginsels op: het zijn of het wezen, het levensorganisme of de vorm, 
de levenskracht of de geest. De Vader geeft het aanzijn aan het wezen 
der dingen, de Zoon geeft ze hun vorm, de Geest hun inhoud. 

Vanzelf zijn deze beginselen niet te scheiden. De zon als bol geeft 
licht en warmte, een plant en dier heeft vorm en levenskracht enz. 
Maar te onderscheiden zijn ze zeer wel. Het wezen van iets b. v. van 
een eik is iets anders dan zijn ontplooiing of zijn levenskracht. 
Hoewel het enige denkkracht kost, vinden we in de schepping telkens 
de 3-voudige Godsopenbaring terug. 

Wat in de Vader zijn éénheid vindt, vindt in de Zoon zijn veelheid 
en in de Geest zijn gedeeldheid en daarmee zijn tegenstelling. De 
Geest plaatst uiteen, wat de Zoon uit de Vader schept. Hij ordent en 
stelt ordeningen, Hij maakt de wereld tot een kosmos, een versiering. 
Wat Hij t. o. v. de hemelen deed, ze versieren, doet Hij overal. 
Hiermee verheerlijkt Hij Vader en Zoon. De Vader als de Bron, de 
Zoon als de belichaamde Godheid. De hele schepping is uitstraling 
van wat in de Zoon ingeschapen is. Als zodanig is ze dus Zoons-
openbaring, weerspiegeling van de schepping Gods. Dat nu doet de 
Geest, d. i. de derde Godsopenbaring. Waar Deze dat realiseert, kan 
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Hij Medeschepper genoemd worden. 
De derde Godsopenbaring komt uit in de verscheidenheid der 

dingen, die in zich een eenheid tot dragende achtergrond hebben. 1 
Cor. 12:4-6 toont dat aan voor het geestelijk gebied: En daar is 
verscheidenheid der gaven, d. i. verdaadwerkelijkte Godskracht, doch 
het is dezelfde Geest. En daar is verscheidenheid der bedieningen, 
doch het is dezelfde Heere. En daar is verscheidenheid der werkingen, 
doch het is dezelfde God, die alles in allen werkt. 
Hier vinden we de drievoudige Godsopenbaring: Geest, Heere, God. 
Waar de laatste Twee « persoonlijk » zijn, is het de Eerste ook. Onder 
een Persoon in Gods Wezen verstaan we niet, wat we onder een 
aardse persoon verstaan, maar een met wil, verstand, wijsheid en 
kracht begaafd wezen. Dat de Geest hieronder ook valt, zegt vs. 11: 
Doch al deze dingen werkt een en dezelfde Geest, delende aan een 
iegelijk, gelijk Hij wil. Heeft een kracht een wil? En zo is het ook in 
het natuurlijke. In de hele schepping werkt de Geest in op alles en in 
alles, ja is feitelijk alles geconcentreerde geest, d. i. kracht. Waar in 
Christus de schepping zijn lichamelijke volheid vindt, kan Hij 
inwerken op al wat bestaat. En waar de schepping eindigt, daar liggen 
de nog ongeschapen heerlijkheden in de Vader, een onuitputtelijke 
oceaan van nieuwe werelden en zonnestelsels en wezens, « hetgeen 
God bereid heeft die Hem liefhebben ». 

Men heeft de z. g. n. Drie-eenheid, beter de Drievoudige 
Godsopenbaring verlaagd tot een optelsom en gezegd: Hoe kan nu 1 + 
1 + 1 anders dan 3 zijn? Dat nu kan niet. Doch de fout zit niet bij ons, 
die aan een drievoudige Godsopenbaring geloven, maar bij hen, die de 
som verkeerd maken. Bij God is geen sprake van optellen of 
aftrekken. Hij vermeerdert of vermindert niet, Hij vermenigvuldigt of 
deelt alleen. En zo blijft dan dat 1x1x1=1 of 1:1:1=1. M. a. w.: 
Hoewel er drieerlei openbaring is, is en blijft er één Wezen in Zijn 
zijn. Wat in de openbaring drie is, is in het Wezen één. 
 
GEEN KOSMOS UIT EEN CHAOS. Het overgrote deel der Christenheid 
meent, dat God de kosmos uit een chaos geschapen heeft. Dat nu is 
niet zo. Al Zijn werken zijn volkomen, Deut. 32:4. Jes. 45:18 zegt dat 
Hij de aarde niet als een ledigheid geschapen heeft. In de St. V. is 
deze gedachte door de vertaling verdoezeld. Daar staat: Hij heeft ze 
niet geschapen, dat ze ledig zijn zoude. Dat zou een chaos in oervorm 
nog toelaten. Het Hebr. luidt echter: Hij heeft ze niet als een ledigheid 
geschapen. Zo hebben andere vertalingen het ook overgezet. We 
willen bij dit vers van Jes. 45 nog even stilstaan. « Want alzo zegt de 
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Heere, Die de hemelen geschapen heeft, die God, die de aarde 
geformeerd en die ze gemaakt heeft, Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft 
ze niet als een ledig geschapen, heeft ze geformeerd, opdat men daarin 
wonen zou: Ik ben de Heere en niemand meer. » 

Men ziet hierin de volgorde van Gods werk: In Gen. 1 scheppen, 
hier: geformeerd en gemaakt. Het scheppen ziet op het als 't ware 
afsnijden en omzetten van de oersubstantie, het voor het eerst dààr 
stellen, het formeren ziet op het zijn bepaalde vorm geven, het maken 
ziet op het zijn vaste bestemming, zijn loop geven. Op de problemen 
van de kosmogenie (wereldschepping) gaan we niet in. De 
wetenschap heeft hier nog geen oplossing gebracht. We houden ons 
aan de gegevens der H. S. 

De aarde is dus van meet af geschapen om bewoond te kunnen 
worden. En ze is bewoond geweest lang voor Adam er zijn plaats op 
kreeg. Door wie is een tweede vraag. Mogelijk door engelen. 
 
HET EDEN DER TOEN-WERELD. Één ding weten we zeker, n. l. dat er 
een Eden geweest is, waarmee het Eden uit Adams tijd slechts enige 
trekken gemeen had. Ez. 28 geeft daarvoor bewijs. De aarde schijnt in 
dat Eden een schakering geweest te zijn van allerlei kostelijk 
gesteente. Vs. 12 en 13: « Mensenkind, hef een klaaglied op over den 
Koning van Tyrus en zeg tot hem: Zo zegt de Heere, Heere; Gij 
verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Gij 
waart in Eden Gods Hof, alle kostelijk gesteente was uw deksel: 
sardisstenen ,topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en 
jaspistenen, saffieren, robijnen en smaragden en goud; het werk uwer 
trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werd, 
waren zij bereid. » 

Hier worden 9 steensoorten genoemd. In de Septuaginta, de Griekse 
overzetting van het O. T., staan er 12. Mogelijk zijn er namen 
weggevallen. Zonder hierbij stil te staan, blijkt dat er eenmaal een hof 
geweest is, waarin allerlei edelgesteente was. En dat alles was bereid 
voor de overdekkende cherub. toen hij geschapen werd. 
 
DE OVERDEKKENDE CHERUB. We staan in Ez. 28 voor een 
merkwaardige openbaring. In vs. 2 is sprake van de Vorst van Tyrus. 
Dat is een mens (dewijl ge een mens zijt). In Vs. 12 is sprake van het 
antitype, de Koning van Tyrus, die een overdekkende cherub heet: « 
Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub, en Ik had u alzo gezet: 
gij waart op Gods heiligen berg, gij wandeldet in het midden der 
vurige stenen ». Vs. 14: « Gij waart volkomen in uw wegen van den 
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dag af dat gij geschapen zijt totdat er ongerechtigheid in u gevonden 
is. » De Hof van Eden was in de wereld die toen was. Het was een 
streek vol schitterend edelgesteente, te midden waarvan de 
overdekkende cherub wandelde. 

Wie is nu de overdekkende cherub? Geen mens! Nergens in de H. 
S. heet een mens een cherub. Hij is het antitype van de vorst in vs. 2 
genoemd. Wij voor ons houden de overdekkende cherub voor Satan, 
die eenmaal in de hof van Eden kwam. Wat hij daar deed, is niet nader 
aangegeven. Mogelijk toefde de Heere ook op aarde en was de 
overdekkende cherub met de andere 4 cherubim, de troondragers 
Zijner majesteit. Dat we hier met een wezen van andere orde te doen 
hebben, is duidelijk. Het heet: een gezalfde, overdekkende cherub, 
geschapen, volkomen. De andere cherubim komen ook voor in 
Ezechiël. Het zijn de 4 « dieren » uit hfdst. 1 en 10 en Op. 6. De 
vertaling « dieren » is zeer gebrekkig. Beter ware geweest te spreken 
van: levende wezens. Hun 4 aangezichten waren die van een mens, 
een leeuw, van een os en van een arend, 1:10. Ze worden daar gezien 
met 4 vleugelen, 1:6. In Ez. 10 zien we ze weer en heten ze cherubs. 
Zie vs. 9, 14 en 15. Uit 1:26 blijkt dat ze de troondragers zijn. In Ez. 
28 maken we kennis met de overdekkende cherub. Hij was dus de 
troonoverschaduwer. Het was zijn werk om de gedaante eens mensen 
1:27, daar boven op zijnde, door zijn vleugelen ten troonhemel te 
strekken. Bij plechtige momenten was zijn plaats daar. 

Bezien we nu wat er verder geschied is. 
« Gij waart volkomen in uw wegen van den dag af dat gij 

geschapen zijt totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. » Hoe deze 
ontstaan is, leert vs. 17: « Uw hart verheft zich over uw schoonheid, 
gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans... » De 
overdekkende cherub is dus hoogmoedig geworden. Hij zag in het 
overdekken geen dienende functie, maar een overheersende. Hij dekte 
alles en allen. Hij meende boven allen uit te gaan. Niemand was zo 
schoon als hij. Hij werd opgeblazen en viel in het oordeel, 1 Tim. 3:6. 
De verzegelaar der som vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid 
vs. 12, werd te zeer geprezen. Door de veelheid uws koophandels, 
staat er in vs. 16, hebben zij het midden van u met geweld vervuld. Dit 
kan anders vertaald worden. Het woord voor koophandel heeft twee 
betekenissen: Rondtrekken om handel te drijven, rondtrekken om te 
lasteren. Men kan dus ook vertalen: Door de veelheid van uw 
rondtrekken... enz. Satan trok dus wanneer hij zijn functie niet 
bekleedde, rond en liet zich bewonderen. Hij was dan ook een 
pronkstuk. Niets ging er boven hem uit. Hij was het beeindigde 
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bestek. Dat toch betekenen de woorden: Gij verzegelaar der som. Het 
woord door som vertaald, komt nog éénmaal voor en wel in Éz. 43:10. 
« ... en laat ze het bestek afmeten ». De cherub nu was de verzegelaar, 
de sluitsteen van het bestek. In hem vond de wereld, die toen was, zijn 
eindpunt. Hij was de versiering bij uitnemendheid, het kronende 
toppunt. 

Wat geschiedt er evenwel? Door zijn vele rondtrekken wordt hij 
allerwege geprezen. Dat maakt hem hoogmoedig. Hij vergeet dat hij 
troonoverschaduwer is, maar geen troonbezitter. En dat ontsteekt het 
geweld in hem. Hij zondigt. « Daarom zal Ik u ontheiligen van Gods 
heiligen berg en zal u, overdekkende cherub, verdoen uit het midden 
der vurige stenen. Uw hart verheft zich over uw schoonheid, gij hebt 
uw wijsheid verdorven vanwege uw glans. Ik heb u op de aarde 
henengeworpen ». Dat zal wel betrekking hebben op de toekomst. 
Ook het volgende: Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld 
om op u te zien, d. w. z. om een voorbeeld aan u te nemen. » 

Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheid door het onrecht uws 
koophandels (lees: van uw rondtrekken) hebt gij uw heiligdommen 
ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen 
voortkomen, dat u heeft verteerd en Ik heb u gemaakt tot as op de 
aarde voor de ogen allen dergenen, die u zien. » Allen die u kennen 
onder de volken, zijn over u ontzet, gij zijt een grote schrik geworden, 
en zult er niet zijn tot in eeuwigheid (d. i. in de toekomende eeuw). » 

Satans wijsheid is omgeslagen in leugen. Wanneer hij de leugen 
spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de 
vader der leugenen, Joh. 8:44. Hij is in de waarheid niet staande 
gebleven: Beter: hij staat niet in de waarheid. Een vuur verteert hem 
van binnen uit. 't Is het vuur om Gods werk te vernielen. Hij wordt 
van zijn plaats verdaan. Voortaan staan er serafijnen als 
troonbeschaduwers, Jes. 6:2: De Serafs stonden boven Hem. De troon 
is onaangetast gebleven, maar er is iets geschonden. Het baldakijn van 
het oorspronkelijk bestek is verdwenen. Straks zullen we over de 
gevolgen in de schepping spreken. 

We staan hier weder voor een begin. De duivel (Diabolos) zondigt 
van den beginne zegt 1 Joh. 3:8. Niet van het begin der schepping, 
maar van 'n zeker beginpunt. Hij is niet geschapen om te zondigen, 
want dan ware hij geen zedelijk schepsel. Zondigen houdt juist 
redelijk-zedelijkheid in. Ware hij geschapen om te zondigen, d. i. om 
zijn doel te missen, dan lag zijn doel in het zondigen zelf en miste hij 
zijn doel niet, maar bereikte het juist. Hij zondigt van een begin, van 
het begin, dat zijn hart zich verhief. 
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Veel van Ez. 28 is nog toekomstig. Satan moet nog een schrik 
worden voor het oog der volken, hij moet nog gebonden worden, 
daarna weer losgelaten om, eindelijk gepijnigd te worden en niet te 
zijn. « Meer » staat niet in de Hebr, grondtekst van Ez. 28:19. Het 
eind der strafoefening is, dat hij tot as wordt op de aarde na eerst 
gepijnigd te zijn in de aionen. Voor wie inziet dat de aionen niet 
eindeloos zijn, is Op. 20 en Ez. 28 in overeenstemming te brengen. 

Hier staan we aan het begin van de tweespalt tussen God en het 
schepsel, tussen hemel en aarde. Hier breekt de schakel der eenheid en 
vallen de schalmen van Gods vrede en gezag uit elkaar. Het schepsel 
maakt God moeite met zijn zonde en stort ellende en leed uit over de 
schepping. Het gevolg is de nederwerping der wereld en het woest en 
ledig worden der aarde. Daarmee wordt de eerste aioon afgesloten. 
 
DE AARDE OUDER DAN ± 6000 JAAR. Het Calvinisme heeft van de 
nederwerpingder wereld niets begrepen. Dat blijkt uit de St. V. 
Tienmaal spreekt God er van, 10 x vertaalden de St. Vertalers 
grondlegging. Alsof het hier ging om het leggen van een fundament. 
Men stelde de ouderdom der aarde in die dagen op een 55 à 5600 jaar 
(4000 v. Chr. — ± 15 a 1600 jaar n. Chr.). Van de betrekkelijk jonge 
tak der wetenschap, de geologie, de aardlaagkunde, wist men toen nog 
niets. Voorwereldlijke planten en dieren waren nog niet opgedolven, 
berekeningen waren nog niet opgemaakt. Alhoewel de wetenschap het 
laatste woord niet heeft, zijn de feiten, dat de aarde ouder is dan 6000 
jaar, niet te loochenen. Men heeft het Middeleeuwse idee in zijn 
dogmatiek en in zijn vertaling ingedragen. Men meende met het 
Heidendom, dat God uit de chaos de kosmos geschapen had en 
inplaats van te spreken over de nederwerping der wereld, d. i. het 
ledig en naakt en kaal worden, spreekt men van de grondlegging, 
hoewel daar een ander Grieks woord voor staat, vertaald door 
fundament. Zo is er verwarring ontstaan en is Gen. i:2 vertaald door: 
de aarde nu was woest en ledig. 
 
DE AARDE WERD EEN CHAOS. De overdekkende cherub, het 
prachtstuk der oorspronkelijke schepping, was niet tevreden met de 
hem toebedeelde plaats. Hij zeide in zijn hart: Ik zal mijn troon boven 
de sterren Gods verhogen en ik zal mij zetten op den berg der 
samenkomst aan de zijden van het Noorden, ik zal boven de hoogten 
der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden, Jes. 
14:12-14. De gevolgen daarvan zijn ontzaggelijk geweest: de wereld 
is nedergeworpen. Mogelijk is er een planeet uit elkander geslagen, 
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waarvan de stukken als asteroïden nog rondvliegen, de aarde is 
wellicht in een andere helling gekomen en wat nu de maan is, er 
uitgescheurd. In elk geval de hemelen werden verduisterd, er schijnt 
zich veel nieuw water gevormd te hebben ;dit plaste neer en spoelde de 
aardlagen weg, de rotsen werden kaal. De schone eerste schepping 
Gods lag ontglansd daar neer, omhuld door de duisternis. De eerste 
orde der dingen was weg, de wereld, het sieraad, de ordelijke 
rangschikking verbroken, de eerste aioon geëindigd. Het was een 
baaierd, een chaos geworden. Dat God nu uit de chaos een nieuwe 
wereld opbouwde is waar, dat Hij eerst een chaos schiep, is onjuist. 
 
DE NEDERWERPING DER AARDE. Het Griekse woord dat de St. V. 
overgezet heeft door « grondlegging », is « katabolè ». Het komt voor 
in 10 teksten. Zevenmaal is er sprake van « van de grondlegging der 
wereld », driemaal van « voor de grondlegging der wereld ». Van de 
grondlegging vinden we in: 

Matt. 13:35 « Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van 
de grondlegging der wereld. » 

Matt. 25:34 « ... Beërft het koninkrijk, hetwelk u bereid is van de 
grondlegging der wereld. » 

Luk. 11:50. « Het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de 
grondlegging der wereld af. » 

Hebr. 4:3 « Hoewel Zijn werken van de grondlegging der wereld af 
al volbracht waren. » 

Hebr. 9:26. « Anders had Hij dikwijls moeten lijden van de 
grondlegging der wereld af. » 

Op. 13.8. « Welker namen niet geschreven zijn... in het boek des 
levens des Lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. » 

Op. 17:8 « ... welker namen niet zijn geschreven in het boek des 
levens van de grondlegging der wereld. » 

Voor de grondlegging komt voor in: 
Joh. 17:24 « Gij hebt Mij liefgehad voor de grondlegging der 

wereld. » 
Ef. 1:4 « ... Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de 

grondlegging der wereld. » 
1 Petr. 1:20. « Dewelke (Christus) voor gekend is geweest voor de 

grondlegging der wereld. » 
Het woord « katabolè » komt nog eenmaal op zichzelf staand voor, 

n. l. in Heb. 11:11: « Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht 
ontvangen om zaad te geven », Gr.: tot katabolè van zaad. 

Voor we daarover nog iets verder zeggen, geven we eerst de teksten, 
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waarin het werkwoord « kataballoo » voorkomt. Dat zijn er drie: 
2 Cor. 4:9 « ...vervolgd, doch niet daarin verlaten, nedergeworpen, 

doch niet verdorven. » 
Hebr. 6:1. « Daarom nalatende het beginsel der leer van Christus, 

laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het 
fundament van de bekering van dode werken en van de oplegging der 
handen en van de opstanding der doden en van het eeuwig oordeel. » 

Op. 12:10. « Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk 
geworden onzes Gods en van Zijn Christus, want de verklager onzer 
broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht, is 
nedergeworpen. » 

Men ziet welke uiteenlopende overzettingen de St. V. heeft. De 
vraag is: Wat moet het nu zijn? We geloven, dat in 2 Cor. 4 en Op. 12 
de werkelijke betekenis gegeven is; kataballoo betekent letterlijk 
nederwerpen en is daar zo vertaald. Maar dan moet Hebr. 6:1 anders 
linden n. l. zo: « ... niet wederom nederwerpende het fundament... » 
enz. De Hebreeërs waren in gevaar steeds dieper weg te glijden. Als 
de Pinkstergaven zouden ophouden, zouden zij uit onverschilligheid 
hun gehele geloofsinhoud wel over boord kunnen zetten. Zes punten 
worden genoemd van het beginsel (d. i. het begin) der leer van 
Christus. Die moeten zij nu niet neerwerpen, maar behouden en 
verdere dingen leren, tot de volmaaktheid voortvaren. Die 
volmaaktheid hield in, in geloof te leren leven, in te gaan in de rust 
door Christus aangebracht en waar Zijn komst uitgesteld was, 
tenminste met de O. T. gelovigen uit te zien naar het hemels 
vaderland. En meer dan dat, waarop de Hebreeërbrief zinspelingen 
maakt en te zijner plaats besproken moet worden. Hoofdzaak is: het 
niet gaan nederwerpen der genoemde punten. Terloops zij opgemerkt, 
dat hier voor fundament wat voor ons thans synoniem is met 
grondlegging, niet staat « katabolè » maar « themelion », bewijs, dat 
er wel degelijk een ander Grieks woord bestaat voor grondlegging of 
grondslag. Dat woord komt 16 maal voor. 

Terugkerende tot het woord « katabolè », menen wij, dat het niet 
door « grondlegging » had moeten vertaald worden, maar door « 
nederwerping ». In de eerste zeven teksten moet dan gelezen worden: 
van de nederwerping der wereld, in de andere drie: voor de 
nederwerping der wereld. 

Hoe dan met Hebr. 11:11 ? Dit is dan aldus te vertalen: « Door het 
geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen tot nederwerping van 
het zaad. Isaaks geboorte had dan, evenals zijn verwekking, door het 
geloof plaats. Zijn geboorte was een nederwerping » door het geloof. 
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Sara's ongeloof t. o. v. Isaaks geboorte werd vervangen door geloof, 
mede bij het baren van Isaak. 
 
« VOOR ». De nederwerping der wereld had plaats bij het woest en 
ledig worden der aarde. Dit laatste was er een gevolg van. Wat voor 
verdere catastrofen er toen voorgevallen zijn, is ons niet bekend. Dat 
het hele evenwicht in de sferen verbroken is, is zeker. De 
overdekkende cherub werd neergeploft, zijn troonhemelplaats werd 
ledig. 

God had alles voorzien. Reeds voor die nederwerping der wereld, 
waarvan Satan het sluitstuk van het bestek was, « de verzegelaar der 
som », had Hij middelen beraamd tot herstel. Voor de nederwerping 
was de Zoon geliefd, Hij was Degene die Ezechiël op de troon zag. En 
terwille van die Zoon zal de Vader het geschondene herstellen. Tevens 
zal Hij naast die Zoon een groep uitverkorenen stellen, die met de 
Zoon de troon zullen delen en mede werkzaam gesteld worden om het 
heelal tot volmaking te brengen. Als middel daartoe kent Hij dezelfde 
Zoon vóór om offerlam te zijn. Zijn dierbaar bloed wordt basis van het 
herstel. Voor de nederwerping was voorzien in Satans zonde en de 
gevolgen daarvan. Een ontzaglijke arbeid zal aanvangen: de scheur in 
het heelal zal geheeld, de troon in zijn schoonheid, ja rijker nog 
hersteld, en alle dingen zullen nieuw gemaakt worden. De tweespalt 
wordt weggenomen, alle dingen worden verzoend. Col. 1:19, 20: « 
Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in Hem al de volheid 
wonen zou en dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het 
bloed des kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zoude tot 
Zichzelven, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de 
hemelen zijn. » 

De uitverkiezing en voorkennis had dus plaats met het oog op het 
herstel. Voor de nederwerping werd Christus voorgekend om, niet 
alleen als Scheppingsmiddelaar te dienen, maar ook als Verlossings-
en Verzoeningsmiddelaar op te treden. Daartoe heeft de Vader Hem 
liefgehad. Met Hem heeft God een groep verkoren ten bate van het 
geheel. Zij zullen als Lichaam van Christus mede dienen om in een 
bedeling van de volheid der tijden alles onder één Hoofd te 
vergaderen, Ef. 1:10. Het Lichaam voert uit wat het Hoofd wil. Voor 
die verzoening is het bloed nodig. Dat bloed heeft dus universele 
betekenis, wat blijkt uit Col. 1:20. 
 
« VAN ». De Heere rekent echter ook met de nieuw ontstane toestand. 
Bij het herstel van de verwoesting op aarde brengt Hij een geleding en 
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insnijding in landen tot stand, die de woonplaatsen der volken bepaalt. 
Elk volk zal éénmaal zijn eigen rijk hebben. Maar de gezegende 
volken, Matt.25:31-46, gaan voor. Er komt een boek des levens, Op. 
13:8; 17:8, vanaf die nederwerping, hetgeen inhoudt, dat niet allen tot 
het aioonisch leven zullen ingaan. Van toen af moest God gaan 
arbeiden om Zijn werken te herstellen, Hebr. 4:3 en kwam de Sabbat, 
als symbool van de toekomende rust die nog niet was teruggekeerd. De 
Sabbat is gevolg van de nederwerping, niet van de schepping en kan 
dus niet tot doel gesteld worden voor de gelovigen die tot de 
toekomstige nieuwe schepping willen behoren en daarin willen leven.

Zo krijgt het « voor » en het « van » een diepe betekenis. Doch 
alleen voor hen, die inzien, dat er een toenwereld was, die 
nedergeworpen is. Zo krijgt ook het veel aangehaalde woord van Joh. 
3 een diepere zin: « Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft ». God wil de wereld behouden, Joh. 
12:47, en daarom arbeidt Hij en bereidt Hij de aionen opnieuw. 
 
WOEST EN LEDIG. We wezen er reeds op, dat de Heere de aarde niet 
ledig geschapen heeft, Jes. 45:18. Dus is ze het geworden. Gen. 1:2 
zegt: « De aarde nu was woest en ledig. » We geloven dat deze 
vertaling onjuist is en er op zijn minst genomen « werd » moet gelezen 
worden. Dit zullen we hieronder uitwerken. Nu staan we stil bij het 
woest en ledig zijn, om aan te tonen, dat het 't gevolg is van een 
oordeel. Dezelfde uitdrukking vinden we Jer. 4:23-26: « Ik zag het 
land en zie er was geen mens... Ik zag, en ziet het vruchtbare land (in 
het Hebr. hetzelfde woord als aarde) was een woestijn en al zijn steden 
waren afgebroken, vanwege den Heere, vanwege de hittigheid Zijns 
toorn. » Dit alles was zo geworden (en zal nog eenmaal zo worden) 
vanwege het oordeel over Israël om Israëls zonde. Zo werd de aarde 
woest en ledig vanwege Satans val. 

Jes. 24:1: « spreekt van de woeste stad » (Hebr.: stad der woestheid) 
en in vers 1, 3 en 19 hebben we de parallel-uitdrukking: « Ziet de 
Heere maakt het land ledig. Hij maakt het woest », vs. 1. « Dit land zal 
ganselijk ledig gemaakt worden, het zal ganselijk beroofd worden », 
vs. 3. « De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal 
ganselijk vaneengescheurd, de aarde zal ganselijk bewogen worden », 
vs. 19. De reden wordt opgegeven in vs. 20 en 21. « Haar overtreding 
zal zwaar op haar zijn... De Heere zal bezoeking doen over de 
heerscharen des hogen in de hoogte en over de koningen des 
aardbodems op den aardbodem. » 

We menen, dat Israëls historie een herhaling laat zien van wat in het 
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begin met de letterlijke aarde plaats greep. De zonde van Satan 
herhaalt zich in Adam en door hem in Israël. Het oordeel loopt 
evenzoo parallel: Israëls land of aarde werd woest en ledig. Zo werd 
het eertijds de aarde. 

Het gemis aan inzicht in het woest en ledig worden komt voort uit 
negatieve oorzaken. Vooreerst heeft men die chaosleer uit het 
Heidendom overgenomen (van de Egyptenaars) en daar niet positief 
de Schriftleer tegenover geplaatst, dat uit de Vader alle dingen zijn. 
En voorts uit gemis aan inzicht in de aionen, wat leidt tot de mening, 
dat Gen. 1:1 en vers 2 een geheel vormen, terwijl ze door een aioon 
gescheiden zijn. 
 
GEN. 1:2. Nu over de vertaling van Gen. 1:2: « De aarde nu was woest 
en ledig. » Men leze zoals we zeiden: « de aarde werd woest en ledig. 
» Beter nog ware: de aarde wordt woest en ledig. De Geest zegt vele 
dingen in een vorm, waarin verleden, heden en toekomst door 
uitgedrukt wordt. De vertaling moet zich daarnaar schikken, anders is 
ze subjectief. Het Hebr. en Griekse werkwoord moet in zijn vertaling 
nodig herzien worden en men moet zo nodig nieuwe taalvormen 
trachten te vinden of te maken om de mening des Geestes weer te 
geven. Onze taalvormen schieten hier te kort. 

Neem b. v. het woord « schiep ». Dezelfde vorm van Gen. 1:1, is in 
Jes. 4:5 vertaald door « zal scheppen ». De H. Geest schrijft hier een 
vorm; neer, die we 't best weergeven door onze tegenwoordige tijd, 
dus: schept, waarin de verleden en de toe-komende tijd mede besloten 
zijn. De vertaler mag er geen andere betekenis inleggen. 

Nu het woord « was ». Laten we de vorm « wordt », die we 
prefereren, nu terzijde, dan blijkt, dat hetzelfde woord elders door « 
werd » is vertaald. Het grondwoord drukt zowel een « zijn » als een « 
worden » uit, maar het zijn is steeds een gevolg van het worden. Er 
gaat dus een proces vooraf. We zullen nu al de teksten uit Gen. geven, 
waarin precies hetzelfde woord van Gen. 1:2 voorkomt. De lezer kan 
dan zelf oordelen. 
 
Gen.1:2 De aarde nu was woest en ledig.

3:20 ...omdat zij (Eva) de moeder aller levenden is.
9:13 Dit is het teken des verbonds.
9:16 Als deze boog in de wolken zal zijn.
17:13 ... en Mijn verbond zal zijn in ulieder vlees.
17:16 ... zodat zij tot volken worden zal.
18:12 Zal ik wellust hebben nadat ik oud geworden ben 
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Deze 12 teksten hebben hetzelfde woord. Men ziet hoe de vertaling 

uiteenloopt. 't Is nu eens « was », dan « werd », dan « is », dan « is 
geweest » of zelfs « zal zijn » of « zal hebben ». Ook in andere 
bijbelboeken blijkt de wisselende vertaling, waar de Geest hetzelfde 
woord gebruikt. In Gen. 1:2 kan dus evengoed, ja nog beter, « werd » 
vertaald worden, of neutraal: wordt. (We lieten de mannelijke 
werkwoordsvorm buiten beschouwing. Als we die er bij gaven, zouden 
we nog vaker het woord « werd » vinden). 
 
 

De 2  aioon. 

DE GEEST GODS ZWEEFDE. Gods (Elohims) schone kunststuk was 
door de hoogmoed van de overdekkende cherub ternedergeworpen. 
Zijn heiligdommen waren ontheiligd, hij (de overdekkende cherub) 
zelf was oorzaak van deze ineenstorting, hij deed de troonhemel 
nederstorten door het zich verheffen over zijn schoonheid. 

Gods eer duldt echter zo'n toestand niet. Zeker, Hij had recht de 
schepping te verderven en Satan met al de hem toegevallen 
hemelmachten te verteren in het vuur Zijner heilige gramschap. Zijn 
heiligheid eiste dat. Doch Zijn liefde tot de schepping weerhield dat. 
Mogelijk heeft Satan van Gods goedheid misbruik willen maken. Hij 
wist dat God een goedertieren en barmhartig God is. Wellicht heeft hij 
gemeend, dat de Heere Zich zou, laten verdringen van Zijn troon. Zo 
ja, dan heeft hij zich deerlijk vergist. Dan heeft hij vergeten, dat het 
hier ging om Gods bestaan zelf. Hoe kon de Schepper een ander en 
nog wel een schepsel, aan Zich gelijk laten worden. Hij moest Satan 
wegslingeren en deed dat, hoewel Hij wist wat dit ten gevolge zou 
hebben. 

Van nu af was er als 't ware een scheiding tussen Zijn heiligheid en 
barmhartigheid, tussen Zijn vlekkeloosheid en liefde. Naar Zijn 
vlekkeloze heiligheid moest Hij het schepsel vernietigen, naar Zijn 
gadeloze goedheid moest Hij er Zich over ontfermen. 

Waarop zou dit conflict in Gods eigenschappen uitlopen? Geen der 

(Hebr. zal mij wellust zijn of worden)?
29:17 Rachal was schoon van aangezicht.
36:12 Tinna was een bijwijf van Elifaz.
38:21, 22 Hier is geen hoer geweest.
47:25 ... behalve dat het land der priesteren van Farao niet 

werd.
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hemelingen wist dat. Het probleem scheen onoplosbaar. Voor het 
schepsel was het dit dan ook. Dat wist geen weg ter oplossing, dat zag 
geen uitweg. Enerzijds het heilige vuur Gods dat verteren moest, 
anderzijds de gloed der liefde die behouden wilde. Hier ligt nu het 
begin der verborgenheid van Christus. 

In Gen. 1:2 a zien we iets van het conflict. De aarde was woest en 
ledig, maar — ze was er nog. Duisternis was op de afgrond, maar —
onder die afgrond was de aarde. De verwoesting hief bet bestaan niet 
op. En zie, daar gaat Gods bemoeienis uit naar de nedergeworpen 
wereld en begint Zijn Geest, het werk tot herstel. 

« En de Geest Gods zweefde op de wateren. » 
Het Hebr. woord: rachaq, komt maar enkele malen voor in het 0.T. 

In Jer. 23:9 vinden we het in de gewone vorm: « al mijn beenderen 
bewegen zich ». In Deut. 32:11, 12 vinden we het in dezelfde vorm als 
in Gen. 1:2, de intensieve (versterkings) vorm (althans naar de latere 
punctuatie, d. i. klinkeraanbrenging): « Gelijk de arend zijn nest 
opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en 
ze draagt op zijn vlerken, zo leidde hem de Heere alleen, er was geen 
vreemd god met hem. » Uit deze tekst komt o.i. de betekenis van het 
woord wel uit. De arend zweefde beschuttend over zijn jongen. 

In Gen. 1:2 vinden we het woord als deelwoord en zien we het heen 
en weer bewegen van Gods Geest als ter opwekking van het 
ondergegane leven. God bereidt iets voor. Hij legt de kiemen voor de 
volgende wereld, de oude, zoals 2 Petr. 2:5 'm noemt. Hij maakt uit de 
chaos een nieuwe kosmos. 

Hoe lang dit werk geduurd heeft, weten we niet. Er kan langere tijd 
mee heengegaan zijn. We mogen echter als zeker aannemen, dat alles 
gereed was, toen Hij Zijn woord ging spreken. Evenals Hij in de 
wintertijd alles voorbereidt voor het voorjaar, de knop reeds doet 
ontstaan voor de lente die naar buiten roept, zo bewerkt Gods Geest de 
afgrond om er nieuw leven uit voort te doen komen. 
 
IN 6 DAGEN. Nu volgt het zesdaagse herstellingswerk. Men weet, dat 
reeds veel getwist is over het 6daagse scheppingswerk. De een houdt 
de dagen voor dagen van 24 uur, dus voor etmalen, de ander voor 
langere of kortere tijdperken. Men heeft hierbij twee dingen vergeten: 
1º dat de aarde woest en ledig wèrd, dus dat hier geen sprake is van de 
oorspronkelijke schepping, zoals men veelal aanneemt, 2º dat de 
Geest Gods over de wateren gezweefd heeft, en daardoor reeds veel 
voorbereidend werk tot stand gebracht heeft voor het 6 daagse werk 
begon. De fossielen (oude versteende overblijfselen) zijn dan uit de 
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toenmalige wereld voor Gen. 1:2, de kiemen voor de oude wereld zijn 
dan gelegd door Gods Geest. Het 6 daagse herstellingswerk is dan 
afwerking. 

Zo beschouwd levert het geen moeilijkheden op om in die 6 dagen 
dagen van 24 uur te zien, etmalen dus. We komen daar, behalve om 
voornoemde redenen, verder toe om de drie volgende redenen: 

Ten eerste: Als het woord « dag » gebruikt wordt zonder enig ander 
telwoord, kan het een langere periode betekenen. B. v.: de dag der 
zaligheid, de dag des Heeren, de dag van Christus, de dag des mensen, 
enz. Maar als het woord gebruikt wordt met een hoofd- of 
rangtelwoord, dan betekent het een dag van 24 uur. Dit nu is het geval 
in Gen. l. In vs. 15 lezen we: « Toen was het avond geweest en het 
was morgen geweest, de eerste dag. » Aldus de St. V. Het Hebr. heeft 
echter niet « de eerste dag », maar: dag één. In vs. 8 staat: Toen ... 
enz., de tweede dag. En zo verder en vs. 13, 19, 23, 31, waarin sprake 
is van de 3 , 4 . 5  en 6  dag. En in Gen. 2:2: de 7 dag. We geloven 
dat de Geest expresselijk in vs. 5 niet het rangtelwoord: eerste, maar 
het hoofdtelwoord: één gebruikt heeft om scherp aan te geven, dat Hij 
een dag van 24 uur bedoelt. Als er: dag 1 staat, denkt men eerder aan 
een etmaal. 

Ten tweede: Er is sprake van avonden en morgens. Telkens weer 
lezen we: En het was avond geweest en het was morgen geweest. Dit 
nu is niet te gebruiken bij de opvatting, dat een dag een tijdperk is. In 
Dan. 8:14 is sprake van 2300 avonden en morgens, d. w. z. 2300 
dagen. Of wil men hier ook lezen: 2300 tijdperken. In verband met de 
1260 dagen van Op. 12:6 en « de helft der week » van Dan. 9:27, 
menen we, dat dit 2300 dagen zijn. En zo houden we ook in Gen. 1, de 
zoveel avonden en morgens voor zoveel letterlijke dagen van 24 uur. 

Terloops dit: Het woord dag wordt nimmer gebruikt voor een jaar. 
Soms wordt een zeker aantal dagen genomen om daarmee een 
overgroot aantal jaren aan te geven. Dan wordt dit er uitdrukkelijk bij 
gezegd, zoals in Num. 14:33, 34 en Ez. 4:5. Maar ook dan nog is een 
dag een dag en een jaar een jaar. Er staat niet, dat men er voor elk 
geval een jaardag-theorie op na moet houden. De verspieders waren 
40 dagen weggeweest, 40 jaar zou Israël omzwerven. Ezechiël moest 
390 dagen op de ene, 40 dagen op de andere liggen. Hij moest op deze 
wijze de ongerechtigheid van zoveel jaren voor Israël uitdrukken. De 
H. S. maakt dus van dagen geen jaren, maar typeert de jaren soms (en 
slechts twee maal) door dagen. 

Ten derde: In Ex. 20 wordt nadrukkelijk gezegd: « Zes dagen zult 
gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des 
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Heeren uws Gods, dan zult gij geen werk doen ... want in zes dagen 
heeft de Heere den hemel (de hemelen) en de aarde gemaakt, de zee 
en alles wat daarin is en Hij rustte ten zevenden dage ... » 
Uitdrukkelijk wordt hier een gewone week genoemd als de tijd waarin 
de Heere Zijn werk gedaan heeft. Men lette er op, dat er niet staat, dat 
de Heere in 6 dagen alles geschàpen heeft. 

Om al deze genoemde redenen geloven wij, dat men aan een 
gewone week moet denken met dagen van 24 uur. En deze moet men 
niet zien als een scheppingsweek, maar als een week van herstel. Veel 
van wat gemaakt werd, was er reeds. Licht, zon, maan, sterren, 
planten en dieren waren reeds geschapen. Het gedierte van vroeger 
was omgekomen. De reusachtige Mammoets in Noord-Rusland en 
Siberië zijn daarvoor wellicht bewijzen. God moest dus wel nieuwe 
dieren doen voortkomen. Evenzo nieuw gewas. Maar strikt genomen 
is er maar sprake van twee nieuwe scheppingen, n.l. van de dieren in 
de zee en van de mens. We merkten reeds op, dat het woord scheppen 
slechts tweemaal na Gen. 1:2 voorkomt en alleen betrekking heeft op 
de zeedieren en de mens, de 5  en 6  dag. 

Van het andere staat er, dat het uitsproot of gemaakt werd, niet 
geschapen. Ook dit is te veel over het hoofd gezien. Wij spreken 
daarom ook liever niet van het 6 daagse schepping, maar van het 6 
daagse herstellingswerk. 

Door de dagen van Gen. 1 voor etmalen te houden, ontgaat men 
mede allerlei kwesties. De een meent, dat de eerste drie dagen 
tijdperken waren, de volgende drie gewone dagen; een ander, dat er 6 
gewone dagen waren en de 7e dag een tijdperk was; een derde neemt 
zeven tijdperken aan. Nu is dit laatste consequenter dan al de 
tussenmeningen. Men moet hierin zich zelf gelijk blijven. Of 
tijdperken óf gewone dagen. Op grond van andere Schriftgegevens 
kozen wij voor het laatste. Zij die aan tijdperken geloven, doen dit 
veelal, omdat zij de voorschepping niet zien en vastlopen met de 
gegevens der wetenschap. Waar deze bezwaren voor ons geheel 
wegvallen, kunnen we de Schrift meer consequent naar de letter en het 
verdere onderricht handhaven. 
 
HET UITSPANSEL. We kunnen in een werk als dit Gen. 1 niet in alle 
delen bespreken. We moeten ons beperken tot die dingen, die van 
belang zijn voor voor ons doel. Dat nu vraagt ook een enkel woord 
over het uitspansel te zeggen. 

Nadat op « dag één » het licht geworden was, maakte God op de 
tweede dag scheiding tussen wateren en wateren, tussen die welke 
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onder en boven het uitspansel zijn. Dat uitspansel noemde God hemel, 
1:6-8. Van deze dag staat niet, dat het werk goed was. De term: was 
goed komt 7 maal voor in Gen. 1, waarvan telkens 2 maal op de derde 
en zesde dag. Hij wordt gemist bij de tweede dag. Waarom, zal 
gevraagd kunnen worden. 

In vs. 2 wordt gezegd, dat de aarde woest en ledig werd. Het woord 
aarde heeft in het Hebr. de nadruk. Van de hemelen wordt niet gezegd, 
dat ze mede in de chaos betrokken werden. Uit vs. 8 blijkt nu, dat dit 
evenwel het geval geweest is. God noemde het uitspansel: « hemelen 
». De hemelen nu waren reeds eerder geschapen 1:1. Voor die 
hemelen was nu een nieuwe uitbreiding nodig — dat toch is de 
betekenis van het woord uitspansel. Zo blijkt, dat in de hemelen ook 
iets plaats heeft gehad, dat om herstel riep. Ze moesten opnieuw 
uitgespannen worden. Het Hebr.woord rakia — uitspansel — is 
afgeleid van raka — uitrekken, uitspannen. In Job.37:18 staat: « Hebt 
gij de hemelen uitgespannen, die vast zijn als een gegoten spiegel? » 
Uit Ex. 39:3 blijkt de grondbetekenis van het woord: « En zij rekten 
uit de dunne platen van goud. » 

Het uitspansel scheidt de wateren die er boven en die er onder zijn. 
Het wordt hemelen geheten. In dat uitspansel heeft God de twee grote 
lichten geplaatst. Waar de zon ± 150.000.000 (150 milj.) km van onze 
aarde verwijderd is, zien we daaruit, hoever dat uitspansel, die 
hemelen, zich uitstrekken, uitgerekt zijn. Anderzijds blijkt uit vs. 20, 
dat er vogelen in vliegen, de vogelen der hemelen staat er. Zo blijkt 
zeer duidelijk, dat het woord hemelen inderdaad een meervoud is, 
want de vogels vliegen in de luchthemel en de zon en maan staan niet 
in de lucht-, maar in de etherhemel. Ps. 19:1 luidt: De hemelen 
vertellen Gods eer en het uitspansel Zijner handen werk. In vs. 7. is 
sprake van haar uitgang van het einde der hemelen en haar omloop tot 
aan de einden derzelve. Ook hieruit blijkt, dat de hemelen zich 
uitstrekken tot aan of tot over de aardbaan om de zon. 
 
STRUCTUREN. Tot verder overzicht geven wij hier een structuur of 
grondschets, van het zesdaagse scheppingswerk. 
 
(Zie volgende pagina.)
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Het geheel overziende krijgen we: 

 

 
Met hfdst. 2:4 begint een nieuw onderdeel. Veelal meent men, dat vs. 

4 bij het voorafgaande behoort, omdat er staat: « Dit nu zijn de geboorten 
des hemels en der aarde. » De vertaling is hier minder juist, 't is beter 
hier te lezen: Dit nu zijn de geslachten der hemelen en der aarde. (Zie 
hiervoor Dl. III). 

Van hfdst. 2:4-25 is de grondschets (struktuur) deze: 
 

A
1
  a

1
  Gen. 1:2-5 Duisternis en licht. Nacht en dag.  Dag 1

   b
1
  6-8 De Wateren. Scheiding er tussen.  2e dag.

   c
1
  9-13 De Aarde. Vrucht er van.  3e dag.

  a
2
  14-19 Dag en nacht. Zon en maan.  4e dag.

   b
2
  20-23 De wateren. Leven er in.  5e dag.

   c
2
  26-31 De aarde. Leven er uit.  6e dag.

A
1
  1:1 De wereld, die toen was. 2 Petr. 3:6.

 B
1
  1:2 Het einde er van. Woest en ledig.

A
2
  1:2-31 Het begin der oude wereld. 2 Petr. 2:5. Het zesdaagse herstel.

 B
2
  2:1-3 Het einde van het werk. Zegening.

C
1
  2:4, 5 De aarde voor de man en de vrouw.

 D
1
  a

1
  5 Voor de aardbodem geen mens (Hebr.: geen Adam).

    b
1
  6 De aardbodem en het gewas.

    c
1
  7 Formering van de mens.

    E
1
  d

1
  8 De Hof.

       e
1
  9 De bomen.

    E
2
  d

2
  10-14 De rivieren.

       e
2
  15 De Hof.

       e
2
 16,17 De bomen.

 D
2
  a

2
  18 Voor de man geen vrouw.

    b
2
  19, 20 De aardbodem en het gewas.

    c
2
  20-23 Formering van de vrouw.

C
2
  24, 25 Man en Vrouw op aarde.
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We houden in alle delen vast aan de letterlijkheid van het verhaal. 

Als er symbolische bomen zijn, zijn er ook symbolische rivieren. Over 
de schepping van man en vrouw verder in Dl. III (Veelvuldige 
Wijsheid Gods). 
 
AARDE EN WERELD. We hebben reeds opgemerkt, dat het Hebr. geen 
woord heeft om ons begrip van kosmos: hemelen en aarde uit te 
drukken. Hier willen we daarvan het bewijs leveren. 

In 1 Sam. 2:8 komt het woord door wereld vertaald, het eerst voor. 
Het is het woord thével. « Want de grondvesten des aardrijks zijn des 
Heeren en Hij heeft de wereld daar op gezet. » Hier loopt wereld 
parallel met aardrijk, niet met kosmos: hemelen en aarde. 2 Sam. 
22:16 zegt: « En de diepe kolken der zee werden gezien, de gronden 
der wereld werden ontdekt. » Ook hier denkt men alleen aan de aarde. 
1 Kron. 16:30 luidt: « Schrikt voor Zijn aangezicht, gij gehele aarde, 
ook zal de wereld bevestigd worden, dat zij niet bewogen worde. » In 
Job. 18:18 staat: « Men zal hen storten van het licht in de duisternis en 
men zal hen van de wereld verjagen. » Men ziet ook hier, hoe voor 
Israël de wereld de bewoonde aarde betrof. Aan deze tekst dacht de 
Heere Jezus ongetwijfeld toen Hij sprak van de buitenste duisternis, 
Mt. 8:12, 22:13. Uit deze tekst blijkt, dat de wereld kleiner is dan de 
aarde, immers als men van de « wereld » verjaagd kan worden naar de 
duisternis, moet die « wereld » slechts een deel der aarde zijn. We 
moeten in de teksten, waarin aarde en wereld voorkomen, niet aan een 
volkomen gelijk parallellisme denken, waarbij de tweede regel de 
eerste met andere woorden herhaalt en beide dus precies hetzelfde 
uitdrukken, maar aan een voortgezet parallellisme, waarbij de tweede 
regel verengt of verwijdt. In de door ons genoemde teksten heeft het 
eerste plaats, verenging, de wereld is kleiner dan de aarde, wat betreft 
de bewoonbaarheid. De wereld is meer het bewoonde of bij voorkeur 
bewoonde deel der aarde, de volken en hun land. 

Dat blijkt b. v. ook uit Ps. 9:9: « Hij Zelf zal de wereld richten in 
gerechtigheid en de volken in alle rechtmatigheid »; uit Ps. 33:8: « 
Laat de gansche aarde voor den Heere vreeze, laat alle inwoners der 
wereld voor Hem schrikken »; uit Ps. 96:10: « De Heere regeert, ook 
zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden, Hij zal 
de volken richten in alle rechtmatigheid. » Zie ook 96:13, 98:9. 

De wereld is vooral het gebied buiten het land van Israël. Jes. 27:6 
luidt: « In het toekomende zal Jakob wortelen en Israël bloeien en 
groeien en zij zullen de wereld met inkom, sten vervullen. » Dat aarde 
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en wereld niet precies hetzelfde zijn, blijkt uit Ps. 90:2: « Eer de 
bergen geboren waren en Gij de aarde en de wereld voortgebracht 
hadt. » Er is verschil. De wereld is meer het aardrijk der kultuur 
volken in tegenstelling met Israëls gebied. Zie ook Jes. 26:9 en 18. 
 
DE BEWOONDE WERELD. In het N.T. wordt dit uitgedrukt door het 
woord oikumenè (spreek uit oikoemenè). Dit woord komt 15 maal 
voor. Volgens Mt. 24:14 zal het evangelie des koninkrijks gepredikt 
worden in de gehele wereld. Men meent, dat dit betekent, dat, voordat 
Christus wederkomt, overal de boodschap der behoudenis moet 
gebracht zijn geworden. Dit volgt evenwel niet uit dit vers. In Luk. 
2:.1 staat, dat de gehele wereld (oikumenè) beschreven moest worden. 
Deze beschrijving omvatte evenwel niet alle volken. Als men hier 
leest: de bewoonde, aan Keizer Augustus onderworpen, geordende, 
beschaafde, althans georganiseerde wereld, wordt alles veel 
duidelijker. Volgens Luk 4:5 toonde Satan aan Christus al de 
koninkrijken der wereld. Ook hier staat weer het woord oikumenè. In 
Mt. 4:8 staat evenwel: al de koninkrijken van de kosmos. Hier is dus 
verschil. Het eerste is enger dan het tweede. De oplossing van deze 
schijnbare tegenstrijdigheid ligt in het feit, dat de Heere geen drie 
maar zeker zes verzoekingen heeft moeten doorstaan. Vandaar de 
verschillende volgorde bij Lk. en Mt. Die van Luk. gaan vooraf aan 
die van Mt. De grote hongersnood van Hand. 11:28 kwam over de 
gehele wereld, Gr.: oikumenè, gekultiveerde of hier ook: Romeinsche 
wereld. Paulus bracht de wereld in beroering, Hand. 17:6. Gansch 
Azië en de (gehele) wereld bewees Diana godsdienst, Hand. 19:27. 
Zie ook Luk. 21:26, Hand. 17:31, 24:5, Rom. 10:18. De Eerstgeborene 
wordt wederom in de wereld ingebracht, Heb. 1:6, dit is in de 
gecultiveerd wereld. Hiermee wordt rechtstreeks Zijn zichtbare 
wederkomst bewezen. Als Hij wederom ingebracht wordt in de 
oikumenè, houdt dat in, dat, waar Zijn eerste komst een zichtbare was, 
Zijn tweede komst wederom een zichtbare zal zijn. Hij kwam eenmaal 
in de cultuurwereld van eertijds. Hij zal wederom inkomen in de 
cultuurwereld van de eindtijd. Zie ook Heb. 2:5: Over de wereld zal 
ook de verzoeking komen; Op. 3:10, verleid als ze wordt door Satan 
Op.12:9. Zie ook 16:14. 

Al deze teksten werpen op veel een ander licht. De St. V. is zeer 
gebrekkig en vraagt ook hier om herziening. Wie inziet, dat het 
evangelie des koninkrijks eenmaal in de gehele beschaafde of 
gecultuveerde wereld zal gepredikt worden, Mt. 24:14 en in Jes. 66:19 
leest, dat er nog gezonden moet worden tot de ver gelegen eilanden, 
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die « Mijn gerucht niet gehoord hebben » zal geen tegenstrijdigheid 
meer zien in deze teksten en inzien, dat de eerste beperkter is dan de 
tweede. Vele volken zullen nog niets van Christus gehoord hebben, 
ondanks de zending van Mt. 24. De grondtekst lost dit op. Zo blijkt, 
dat elk woord zijn betekenis heeft en we moeten letten op de woorden 
des Geestes. 
 
GEN. 3 WERKELIJKHEID. Bij Gen. 3 staan we iets langer stil om de 
vraag te beantwoorden: Wie is de Slang. Vooraf de struktuur of 
grondschets. 
 

 
In Gen. 3 hebben we geen allegorie, mythe, legende of fabel, maar 

letterlijke historische feiten. 
Een allegorie is een zinnebeeldige voorstelling, d. i. een inkleding 

in beelden, die iets uitdrukken, maar op zichzelf iets anders inhouden. 
Als in Dan. 7 en 8 een rijk vergeleken wordt met een of ander dier en 
daarvan een beschrijving wordt gegeven, hebben we een allegorie. 
Hierbij ligt achter de uitbeelding dus een andere werkelijkheid. Dit is 
in Gen. 3 niet het geval. Gen. 3 is beschrijving der werkelijkheid, niet 
de voorstelling van een werkelijkheid door zekere beelden. De Hof 
van Eden is geen zinnebeeldige Hof geweest, evenmin zijn de bomen 
symbolen. 

A
1
  1-5 De Nachash (Schijnende). De overtreding.

 B
1
  6 De boom der kennis. Er van gegeten.

 C
1
  a

1
  7- Uitwerking op beiden, man en vrouw.

  b
1
  -7 Menselijk voorziening: schorten.

 D
1
  8-12 Gods vraag aan de man.

 E
1
 13 Gods vraag aan de vrouw.

 F
1
  14 Vonnis over de Slang.

 F
2
  15 Belofte van het Zaad.

 E
2
  16 Gods vonnis over de vrouw.

 D
2
  17-19 Gods vonnis over de man.

 C
2
  a

2
  20 Uitwerking op beiden, man en vrouw.

  b
2
  21 Goddelijke voorzienigheid: rokken.

 B
2
  22-24 De boom des levens. Verdrijving er van.

A
2
  24 De Cherubs. Hoop op leven.
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Een mythe is een verdichtsel, een voorstelling van dingen, die wel 
plaats gehad zouden kunnen hebben, maar niet plaats hebben gehad. 
Hier heeft de fantasie dus ruime speling. Dit is niet het geval in Gen. 
3. 

Een legende is wat van geslacht op geslacht overgeleverd wordt 
zonder dat de bron is na te gaan en de realiteit te constateren is. Vaak 
is het de levensgeschiedenis van een heilige omweven met allerlei 
bijmengsels. 

Een fabel is een fantastisch verhaal, waarin als werkelijkheid 
worden voorgesteld dingen, die nimmer zo worden waargenomen. 
Hier speelt de fantasie nog groter rol dan bij de mythe, daar deze nog 
meedeelt wat plaats zou kunnen hebben, gene wat niet plaats heeft 
(b.v. het spreken van dieren en planten met elkaar). 

Het verhaal van Gen. 3 is realiteit en heeft plaats gehad, zoals het 
beschreven is. Alleen de theologie heeft een deel tot fabel gemaakt, 
n.l. het gesprek van de Slang met de vrouw. Men meent, dat de Slang 
een dier is geweest, dat met de men-schen sprak. Dat fabel-achtige nu 
moet wegvallen in de verklaring. Men moet in de Slang niet een dier 
zien, maar de aanduiding van een persoon, een redelijk-zedelijk-
intelligent wezen. 
 
DE SLANG. De verwarring over Gen. 3 in een deel der Christenheid in 
ons vaderland gedurende de laatste jaren vloeit daaruit voort, dat men 
letterlijk neemt wat stijlfiguur is. Een stijlfiguur wordt alleen gebruikt 
om de realiteit van de letterlijke zin te beter uit te laten komen. De 
woorden zijn niet strikt naar de letter waar, maar des te sterker naar de 
waarheid, die er achter ligt. 

In Gen. 3:14 en 15 hebben we figuurlijke taal, in vs. 1 een 
figuurlijke slang, d.w.z. de Slang is eenvoudig de benaming voor een 
hoger, ander wezen. Evenmin als in Op. 20 de Slang een letterlijke 
slang is, evenmin is hij dat in Gen. 3. In Op. 20:3 heet de Duivel de 
oude Slang. Deze benaming vertoont overeenkomst met de term het 
grote Babylon. Nu maakt men t.o.v. beide dezelfde fout. Het grote 
Babylon houdt men voor een figuurlijke term, en zoekt daarin de 
uitdrukking voor een toekomstig wereldstelsel, dat overal ergens zijn 
centrum kan hebben maar niet in Babylon zelf. In plaats dat men zegt 
het grote Babylon staat tegenover het vroegere Babel, beide zijn 
dezelfde steden in verschillende tijden, neemt men het een voor de 
letterlijke stad aan de Eufraat, het ander voor enig stelsel. En zo nu 
ook met de Slang. In Gen. 3 houdt men die voor een slangdier, in Op. 
20 voor de Satan, omdat God het daar leert. Waarom nu niet in de 
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Oude Slang van Op 20 de Slang van Gen. 3 gezien. Evenmin als het 
Nieuwe Jeruzalem een figuurlijk Jeruzalem is, evenmin is de slang 
van Gen. 3 een letterlijke slang, omdat de oude Slang dit ook niet is. 
De oude Slang trad het eerst op in Gen. 3. 
 
DE SCHIJNENDE. Nu iets over het woord, in Gen. 3:1 door slang 
vertaald. Het Hebr. woord is nachash. De grondbetekenis daarvan is: 
schijnen. Een nachash is een schijnende, een lichtende. In het 
Chaldeeuwsch wordt dit woord gebruikt voor koper, omdat dit, 
gepolijst, blinkt. In 2 Kon. 18:4 staat het woord nechustan, d. i. stuk 
koper. 

In Jes. 6:2, 6 staat het woord seraf. Dit woord betekent: brandende. 
In Num. 21:6 staat dit woord ook en is het vertaald door slang. In Jes. 
6 duidt dit woord een hemels wezen aan, in Num. 21 een slang. 
Vanwaar dit verschijnsel. Omdat er een zekere overeenkomst is. Even 
brandend de pijn zou zijn door een seraf toegebracht, even brandend 
was de beet der slangen in de woestijn. De Heere zond vurige slangen, 
Hebr. nachashim saraphim. Nu moest Mozes een vurige slang maken 
vs. 8; hij maakte een slang van koper, een nachash, vs. 9. Waar nu het 
woord saraph gebruikt wordt om een vurige slang mee aan te duiden 
vanwege zijn brandende beet en ook om er een seraf mee aan te 
duiden vanwege het brandende van zijn aanraking, waarom zou 
nachash dan niet gebruikt kunnen worden om er een slangdier mee te 
benoemen vanwege het blinkende, schijnende, stralende in zijn 
verschijning en om daarmee Satan de engel des lichts mee te betitelen.

Men zou ons kunnen opmerken, dat deze redenering ook toe te 
passen is op Gen. 3 en Op. 20, m. a. w., dat in Gen. 3 toch wel een 
slangdier kan bedoeld zijn en in Op. 20 een slang-wezen. We geven 
dit op zichzelf genomen toe, maar niet t.o.v. Gen. 3. De structuur wijst 
er op, dat, waar in vs. 24 sprake is van de cherubs, wat geestelijke 
wezens zijn, daar in het begin van Gen 3 een ander geestelijk wezen 
tegenover moet staan. De hele structuur is een omgekeerd dubbel. 
Deel staat tegenover deel. Men ga dit na. Tegenover een groep 
geestelijke wezens staat niet een letterlijk slangdier, maar een ander 
geestelijk wezen. 
 
DE ENGEL DES LICHTS. Zo komt dan ook 2 Cor. 11:3 beter tot zijn 
recht. De Slang heeft Eva door haar arglistigheid bedrogen. In vs. 14 
is er sprake dat Satan zich verandert in een engel des lichts. Hebben 
we hier geen duidelijke aanwijzing, dat we niet aan een slangdier te 
denken hebben, maar aan de Oude Slang. Eva schonk veel aandacht 
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aan zijn uitspraken, zij geloofde dus, dat hij uitnemende kennis bezat 
en een wezen was van hoger orde. Waarom hier gedacht aan een 
slangdier, waarom dit tot medium van Satan gemaakt. Waarom moest 
Satan zo werken. Adam en Eva waren gewoon aan de verschijning des 
Heren, Die telkens in de hof wandelde, 3:8. Zouden zij dus de 
verschijning van de engel des lichts daarom zo vreemd gevonden 
hebben? Het bevreemdende van die verschijning zat niet in de 
gestalte. Daarvoor behoefde Satan het slangdier niet te gebruïken. Het 
vreemde zat in het lichtende, het lichtuitstralende. De Heere verscheen 
in mensengedaante, Satan als engel des lichts. Zo begrijpt men beter 
de verleiding. We zagen reeds eerder, dat hij schoon was, Ez. 28:12, 
15, 17. Hij moge daarvan toen reeds veel ingeboet hebben, voor Eva 
kon hij zich in een engel des lichts veranderen. Hij was met Eden 
bekend. Ez. 28:13. Dit alles dringt ons aan te nemen, dat de Slang 
Satan zelf was in schijnende gestalte, engel des lichts. 

Wij geloven niet, dat Eva met een slangdier sprak. We denken hier 
aan de engel des lichts. Het woord: slang komt alleen in dit hoofdstuk 
van Gen. voor en in Gen. 49, waar gezegd wordt: Dan is een slang. 
Hier is Dan evenmin een slangdier als de Slang in Gen. 3 dat is. Nero 
heet een leeuw, 2 Tim. 4:17, Herodes een vos (strikt genomen staat er: 
vossin), Luk. 13:32, Juda een leeuwenwelp. Dit zijn stijlfiguren, die 
ook elders voorkomen. Dwaalleer heet zuurdeeg, enz. Zulke figuren 
spitsen de waarheid toe en drukken haar krachtiger uit. 

Het woord vertaald door: listig, betekent: wijs, zowel in goede als in 
verkeerde zin. Het wordt vertaald door kloekzinnig of listig. In Spr. 
1:4; 8:12; 12:23; 14:8 vinden we kloekzinnig(heid), in Job. 15:5; 1 
Sam. 23:22, Ps. 83:3 arglistig of listig. 
 
DE DIEREN. Het woord: dieren in Gen. 3:1 betekent niet alleen een 
levend dier, maar in het algemeen een levend wezen. In Op. 4 is het 
Gr. woord ook door dier vertaald, wat even onjuist is als in Gen. 3. De 
vertaling zou verbeterd worden door: levende wezens te plaatsen. 
Satan, de Slang, was listiger, schranderder, dan elk der levende 
wezens des velds, die de Heere gemaakt had, n. l. de cherubim, die op 
de aarde schijnen gezeteld te hebben. 
 
LETTERLIJKE OF FIGUURLIJKE TAAL? Vs. 14 en 15 plaatsen de 
voorstanders van het slangdier voor groter moeilijkheden dan ons. De 
Heere zette immers geen vijandschap tussen het slangengebroed van 
die slang en Eva's kinderen. En Christus als het Zaad der vrouw heeft 
toch geen letterlijke slang de kop vermorzeld. Aan Christus is geen 
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been gebroken. Letterlijk genomen heeft Satan dus Christus' verzenen 
niet vermorzeld. Evenmin als Christus letterlijk Satans kop verpletterd 
heeft. Letterlijk genomen loopt men hopeloos vast. Figuurlijk loopt 
alles wèl. Als er in dit geval gezegd wordt: Hij zal u de kop 
vermorzelen, is dit geen schedel, geen letterlijke been, waarop haar 
groeit en waarin de hersenen liggen. Het betekent, dat al Satans 
bedenken en listen, al zijn beleid en voornemens, die bedacht en 
beraamd worden in dat deel van ons lichaam, dat we het hoofd of de 
kop noemen, eenmaal volkomen zullen falen en te niet gemaakt 
worden. Hebr. 2:14 zegt, dat Christus teniet zal doen, Gr.: neer zal 
werken, krachteloos maken, hem, die het geweld (Gr.: kracht) des 
doods heeft, dat is de duivel. Dan wordt Satan onder de voeten 
verpletterd, Rom. 16:20. Dit neemt men toch ook niet letterlijk? 

Het verbrijzelen van Christus' hiel is de wijze om een der 
plechtigste tonelen te beschrijven, die de wereld ooit zag: De 
Worstelaar met de Slang ineengezegen als schijnbaar overwonnen. En 
toch overwinnende, want het einde is de vermorzeling van de kop. Zie 
Heb. 2:14, 1 Joh. 3:8, Op. 20:1-3. Deze beeldspraak van Gen. 3:14 en 
15 zijn schilderachtige woorden, die glans bijzetten aan dit hoofdstuk, 
schilderen met donkere en lichte kleuren. 

Zo ook de verdere beeldspraak van vs. 15: « Op uw buik zult gij 
gaan ». Dit betekent oneindig veel meer dan het kruipen op de 
letterlijke slangdierbuik. Het schetst ons de staat van Satans 
vernedering voor hem de kop verpletterd wordt; het ter aarde vallen of 
liggen was een teken van vernedering of onderwerping. Als in Ps. 
44:26 gezegd wordt: Onze buik kleeft aan de aarde, denkt men niet 
aan een letterlijk vastkleven aan de grond, maar aan een diepe 
onderworpenheid, waarom vs. 27 dan ook zegt: Sta op ons ter hulp en 
verlos ons... 

Zo ook met het: Stof zult gij eten. Dat is niet waar t.o.v. de letter of 
het feit, maar waar t.o.v. de waarheid. Slangen eten geen stof. Het: 
stof eten bestaat in een voortdurende teleurstelling, een falen, een 
dooding. Spr. 20:17 zegt: « Het brood der leugen is den mens zoet, 
maar zal in zijn mond vol zandsteentjes worden. » Dit betekent geen 
letterlijk brood, geen letterlijke steentjes, maar iets zeer 
onaangenaams, teleurstellends. Gal. 5:14, 15 zegt, elkaar niet te 
verbijten of te vereten, Paulus schreef toch niet aan menseneters. Zo 
moet dit figuurlijk opgevat worden om diepe vernedering uit te 
drukken. Ps. 72:9 zegt, dat Zijn vijanden het stof zullen lekken. Dit is 
niet letterlijk met de tong langs het stof wrijven, liggend op letterlijke 
knieën. Het betekent: volkomen onderworpenheid. Gen. 3 is de 
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beschrijving in figuurlijke taal van werkelijkheden, welke nog maar 
ten dele zijn verwezenlijkt. Dat Jes. 65:25 zegt, dat stof de spijze der 
slang zal zijn, is nog geen bewijs, dat de Slang van Gen. 3 een 
letterlijke slang was. Evenmin als Satan, die een briesende leeuw heet, 
eenmaal stro zal eten. Dat een slang later ook een nachash genoemd 
werd, was, omdat het dier, dat Israël onder die naam aanduidde, 
lichtender was dan andere. 

Indien we in de slang van Gen. 3 een slangdier te zien hebben, dan 
heeft Satan groter wonder verricht dan hetgeen God deed met 
Bilealms ezelin. De slang mist alle stemorganen, de ezel niet. Satan 
heeft dan de slang, daarbij nog een tijdelijk stemorgaan moeten geven. 
Sommigen menen, dat hijzelf de slangvorm heeft aangenomen. Dat is 
nog aannemelijker dan het eerste. Maar waarom ware ook dat nodig? 
Laat hem verschijnen als engel des lichts en alles is opgelost. Satan 
imponeerde Eva meer dan God. 

De traditionele bijna algemeen in orthodox-christelijke kringen 
gehuldigde opvatting berust alleen op traditionele uitlegging. Positief 
bewijs ontbreekt. Op de vertaling is geen staat te maken. Het 
werkwoord nachash is te vertalen door: toveren, door geheime 
middelen iets uitvinden. Waarom men in de slang van Gen. 3 een 
slangdier moet zien en niet de Slang, de Duivel, is alleen uit traditie te 
verklaren. Er is weinig voor. En veel meer tegen. Ook het woord 
vijandschap. 
 
VIJANDSCHAP. De Heere zegt, dat Hij vijandschap zal zetten. Dit 
woord komt slechts 5 maal in het O. T. en 6 maal in het N. T. voor. 
Als we het nagaan, blijkt, dat het steeds gebruikt wordt van 
persoonlijke vijandschap, van vijandschap tussen redelijke wezens, 
hetzij wederzijds bestaande, hetzij van een zijde komende. Moet Gen. 
3 daar door traditie-verklaring een uitzondering op maken? Of heeft 
men in de andere teksten een aanwijzing voor Gen. 3? 
Men oordeele zelf uit de teksten. 

Gen. 3:15 « Ik zal vijandschap zetten. » 
Num. 35:19-21 « ... of hem door vijandschap met zijn hand zal 

geslagen hebben.» 
Num. 35:22 « Maar indien hij hem (de verslagene) metterdaad 

zonder vijandschap gestooten heeft.» 
Ez. 25:15 « ... omdat de Filistijnen door wraak gehandeld... hebben 

om te vernielen door eeuwige vijandschap. » 
Ez. 35:5 «'... omdat gij (Edom) een eeuwige vijandschap hebt. » 
Luk. 23:12 « ...want zij (Herodes en Pilatus) waren te voren in 
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vijandschap tegen den ander. » 
Joh. 4:4 « ... weet gij niet dat de vriendschap der wereld 

vijandschap is tegen God. » 
Rom. 8:7 « Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is 

tegen God. » 
Gal. 5:20« ... afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten. » 
Ef. 2:15 « ... heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt 

(d. i. die tussen Jood en Heiden). 
Ef. 2:16 «... de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.» 

Wij geloven, dat het in Gen. 3:14 ook gaat over een vijandschap 
tussen redelijk-zedelijke wezens, niet over één tussen mens en dier. 
Vijandschap bestaat, o.i. volgens de Schrift alleen tussen persoonlijke 
wezens. 
 
SATAN EEN VORMELIJK WEZEN. Men heeft één ding zeer uit het oog 
verloren: Satan is een wezen met zekere vorm, hij is « lichamelijk » d. 
w. z. hij neemt zekere plaats in. Onder de lichamelijkheid van 
geestelijke wezens verstaan we niet, dat zij een lichaam hebben van 
vlees en bloed, maar dat zij een zekere ruimte innemen. Satan nu heeft 
een zekere vorm, hij is een cherub. En cherubs hebben een soort 
mensengedaante, Ez. 1:10. 

Dat hij lichamelijk, wil men beter: vormelijk is, bewijst ook Op. 
12:9: de Oude Slang wordt uit de hemel op de aarde geworpen. Hij is 
dan niet meer in de hemel, heeft dus een plaatselijkheid, is niet overal. 
Het blijkt verder uit Op. 20:2, waar hij voor 1000 jaar wordt gebonden 
en in de afgrond geworpen. Dat blijkt eveneens bij Christus' 
verzoekingen; Satan komt tot Hem en Christus gebiedt hem achter 
Hem te gaan en eindelijk weg te gaan, Luk. 4:8; Mat. 4:10. De 
woorden van Luk. 4:8 vinden we ook in Mt. 16:23, waar de Heere ze 
over Petrus heen andermaal tot hem richt. 

Men zal ons wellicht tegenwerpen, dat Satan een geest is, de geest 
die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, Ef. 2:2. 
Opgemerkt zij, dat hier staat: die nu inwerkt. Dit behoeft niet zo te 
zijn, dat Satan ze als 't ware doorwoont, maar op hen inwerkt door 
allerlei middelen. 
 
TEGENWERPINGEN. Men zou ons verder tegen kunnen werpen: En het 
Spiritisme dan, daarbij komen de geesten toch ook in de mensen. Laat 
ons opmerken: 1º dat dit nog niet bewèzen is. Diè geesten kunnen zeer 
wel iemand van buitenaf zo onder hun invloed brengen, zo 
hypnotiseren, dat hij doet wat zij willen. Zoals de mens de mens kan 
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hypnotiseren, zo kan zo'n geest dat de mens. Hij kan daarom nog zeer 
wel zijn vormelijkheid behouden en van buitenuit op de mens 
inwerken. 2º dat er geest èn geest is. Engelen heten ook geesten, Heb. 
1:7, toch hebben ze een lichaam, anders zouden de opgestane 
gelovigen hun niet gelijk kunnen zijn, Luk. 20:35. 

Verder zal men ons tegenwerpen: Maar de bezetenen dan in het N. 
T. De duivelen werden toch uit hen uitgeworpen en gingen zelfs in de 
zwijnen, Luk. 8:32. We merken hierbij op: 1º dat hier geen sprake is 
van duivelen, maar van demonen. Nergens zegt het N. T. dat er 
duivelen uitgeworpen zijn, steeds is er sprake van het bezeten zijn 
door demonen, wat andere geestelijke wezens zijn. De vertaling is hier 
weer zeer verwarrend. 2º dat ook die demonen plaatselijk zijn; ze 
waren eerst in de bezetenen, al was het een legioen (6000-10000), 
daarna in de zwijnen. Ook dit wijst op zekere vormelijkheid, het zich 
in een centrum concentreren. Ze wilden niet naar de afgrond, vs. 31. 
Ook hier zullen we moeten denken aan zeer kleine vormelijke wezens, 
een soort geestelijke microben, bacillen of bacteriën. Wil men: 
geestelijke electronen of protonen. (Men weet, dat dit in het stoffelijke 
de kleinste deeltjes van de stoffelijke substantie zijn). Een en ander 
bewijst nog niet, dat geesten geen « lichamelijkheid », d. i. 
vormelijkheid hebben. Er kunnen zeer wel « kleine » als « grote » 
geesten zijn, wezens met kleiner en groter werkingsfeer, van uit een 
bepaalde vormelijke gedaante. Zoals in de natuur het grote naast het 
kleine voorkomt, kan dat zeer wel ook in de geestenwereld. De Schrift 
bewijst dat zijdelings telkens weer. 

Eindelijk kan men tegenwerpen: Maar de Satan werd toch 
uitgeworpen, Mk. 3:23, hij bond toch die dochter Abrahams, Luk. 
13:16, hij vervulde toch het hart van Ananias, Hand. 5:3, hij voer toch 
in het hart van Judas, Luk. 22:3, Joh. 13:27. We merken hierbij op, dat 
hij wat betreft het bezeten zijn, middellijk uitgeworpen wordt, daar het 
de onder hem staande machten zijn die de mensen beheersen, de 
demonen; dat de vrouw in Luk. 13 gebonden was door een geest der 
krankheid, Luk. 13:11; en dat we in de drie overige teksten over 
Ananias en Judas te denken hebben aan Satanische gedachten en 
geestesinvloed, die van Satans persoon uitgaan. Evenals Christus in 
ons hart kan wonen zonder dat Zijn Persoon in ons is, evenzo is het bij 
Satan. Zijn persoon, zijn vormelijk wezen, komt niet in iemand, het is 
óf zijn gedachteninvloed óf een demoon, een microskopisch 
geestelijke bacterie. 
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NIET NAAST GOD. Terugkerend tot het uitgangspunt, geloven we dat 
Satan niet geincarneerd is in het slangdier, maar Slang genoemd wordt 
om kenschetsende trekken op te noemen. Christus wordt vergeleken 
bij de koperen slang, Joh. 3:14. Maar Hij veranderde Zich toch niet in 
een slang. Zo ook Satan. Hij behield zijn vormelijkheid, ging niet in 
een slang, maar vertoonde zich als een engel des lichts. Paulus drukt 
dan ook in 2 Cor. 11:14 een uiterlijke verandering uit, geen innerlijke 
transformatie, gedaanteverandering. 

Maar is er dan zoveel bezwaar tegen om aan te nemen, dat Satan het 
slangdier gebruikte om Eva te verleiden? Was dit er dan niet juist toe 
geëigend, was dit niet schranderder dan al het andere gedierte? 

Wij vragen: Wat voor noodzaak had Satan daartoe. Die eerste 
mensen hadden de zinnen nog niet geoefend tot onderscheiding van 
goed en kwaad. Satan had juist alle reden om als engel des lichts te 
verschijnen, niet als slangdier. De uitspraken der Schrift wijzen heen 
naar een lichamelijk wezen van hoger orde dat betoverd en verleid 
heeft. Dat wezen noemt de Schrift « Slang ». Er is geen noodzaak het 
in een slang te laten inwerken. Waarom heeft Satan dit dan niet 
herhaald? Sprekende dieren zouden nog meer invloed uitoefenen dan 
sprekende mensenmediums. Satan de cherub te doen incarneren in een 
slang is groter wonder dan de Ware Mens van Ez. 1:26 tot Zoon des 
Mensen te doen worden. 

Er is geen evolutie. Ook geen geestelijke. Er is geen overgang van 
wezen in wezen. Wel transformatie, overgang in hogere of lagere 
orden. Als een geestelijke bacterie, een demoon, in een mens in komt, 
verandert daarmee het wezen van de demoon niet. Mens en demoon 
blijven, maar de laatste overheerst de eerste. Satan heeft ook een 
wezen dat hij maar niet willekeurig kan veranderen, hij legde dat maar 
niet tijdelijk af om in een slangdier in te gaan, hij bleef cherub. Hem 
de macht toe te kennen die de Traditie hem geeft, is hem, feitelijk 
naast God plaatsen Wiens schepsel hij is. We lezen wel dat de 
Schepper alle dingen vermag, maar nergens dat Hij die macht in enig 
schepsel inlegt. Wie Satan hier die macht geeft, een macht, waarvan 
we nimmer lezen dat hij ooit verder gebruik heeft gemaakt, maakt 
God tot medewerker van de verleiding. Dat nu zij verre. En kan niet. 
Satan is nooit verder in enige dier of diervorm verschenen. Hij is en 
blijft cherub, die wel uiterlijke engelgedaante kan aannemen, maar 
niet meer. Satan beschikt wel tot op zekere hoogte over de 
scheppingskrachten, Job. 1:12-22 maar mist voorzover wij na kunnen 
gaan de macht zichzelf te incarneren. Vandaar dat hij later Beest en 
Valse Profeet doet komen en nodig heeft. Indien hij de slang bezeten 
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heeft, waarom doet hij het later dan niet enig mens? Dit geschiedt niet, 
mede bewijs dat we hem niet de macht moeten toekennen die de 
Traditie hem geeft. Eva zag geen slang, maar een engel des lichts. 
 
DE CHERUBIM. Nadat de Heere de mens uitgedreven had, stelde Hij 
cherubim tegen het oosten. Dat stellen betekent in de vorm, waarin het 
in het Hebr. staat: doen tabernakelen, doen wonen. De Heere deed ten 
Oosten van Eden de cherubim als in een tent wonen. De cherubim zijn 
bewijs van Zijn tegenwoordigheid. 

Wat zijn cherubim? Vaak meent men, dat het engelen zijn. Dat nu 
schijnt ons niet zo toe. Engelen verschijnen steeds als mannen; de 
kinderen der opstanding zullen hun gelijk zijn, Luk. 20:35. 

Cherubim zijn andere wezens. Als we een onderzoek naar hen 
instellen, blijkt, dat de cherubim de vier « dieren » zijn, in Ez. 1 
genoemd. In dit hoofdstuk geeft Ezechiël ons een wonderlijke 
beschrijving van de wezens die hij zag. Ze hadden elk vier 
aangezichten, n. l. het aangezicht van een mens en van een leeuw aan 
de rechterzijde, dat van een os en van een arend aan de linkerzijde, 
1:10. Zij hadden vier vleugelen, vs. 6. Uit Ez. 10 blijkt, dat het 
cherubim waren. 

In Op. 4 komen de vier « dieren » voor. Uit hun beschrijving blijkt 
hun overeenkomst met de wezens van Ez. 1. Ze worden hier met zes 
vleugels gezien en duidelijk onderscheiden van de engelen, want in 
Op. 7:11 staat, dat al de engelen rondom de troon staan en rondom de 
ouderlingen en de vier dieren. De 24 ouderlingen zitten op een troon 
en dragen gouden kronen. De vier cherubim of levende wezens dragen 
Gods troon; zij zijn symbool van de oorspronkelijke schepping. Op 
hen zetelt de gedaante van de gelijkenis van de heerlijkheid des 
Heeren, Ez. 1:26, 28, het Beeld Gods, « de gelijkenis als de gedaante 
eens mensen ». 

Die cherubim nu doet de Heere ten oosten van Eden tabernakelen. 
Dit betekent, dat Hij Zelf als Beeld Gods daar vertoeft. Daar woont 
God. Zeker, de cherubs wezen alle toenadering af door het zich steeds 
wendende zwaard in hun menselijke hand, Ez. 1:8, maar zij zijn 
tevens bewijs van Gods tegenwoordigheid, Hij blijft in de nabijheid 
van het eerste mensenpaar wonen. De weg naar de boom des levens 
wordt afgesneden, de weg der offerande blijft open, Gen. 4:3, 4. De 
Heere tabernakelde toen reeds bij de mensen, in de laatste aioon zal 
Hij dat andermaal doen, Op. 21:3. 
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LEVEN IN DER EEUWIGHEID. « Zie de mens is geworden als onzer een, 
kennende het goed en het kwaad; nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke 
en neme ook van den boom des levens en ete en leve in der 
eeuwigheid. Zo zond hem de Heere God weg uit den hof van Eden om 
den aardbodem te bouwen, daar hij uitgenomen was », 3:22, 23. 

Uit deze tekst heeft men opgemaakt, dat Adam eeuwig had kunnen 
blijven leven als hij God gehoorzaam was geweest. Maar staat dit er. 
Of is er juist in uitgedrukt, dat Adam geen eeuwig leven in zichzelf 
had en dat alleen had door het eten van de boom des levens. Om te 
kunnen blijven leven, had hij de boom des levens nodig. Men zegge 
niet: die symboliseert Christus. We geven dat dadelijk toe. Maar daar 
gaat het hier niet over. In bovenstaande uitspraak der Schrift wordt 
uitgedrukt, dat Adam, om te kunnen blijven leven, de letterlijke vrucht 
van de boom des levens telkens weer behoefde. Zonder die vrucht was 
hij sterfelijk. Adam moest zijn leven onderhouden door het eten van 
allerlei boomvrucht. Door het eten van de boom des levens had hij « 
eeuwig » , d. i. de aioon uit kunnen leven. Dit is de kracht van de Hebr. 
uitdrukking le-olam. Tot aan het eind der eeuw. Adam is 930 jaar 
geworden, de eeuw heeft 1656 jaar geduurd (en had zonder het oordeel 
nog langer kunnen duren), dus Adam leefde niet de eeuw uit en had 
dus geen « eeuwig » leven. 
 
ONSTERFELIJK — STERFELIJK. Om hierin nader llcht te verkrijgen, 
moet men twee dingen zien: eerst de aionen en dan dat geen enkel 
schepsel leven heeft in zichzelf. Dat is juist het karakter van de 
schepping. Deze is geen uitvloeisel, emanentie, uit God. We komen 
hierop later nog terug. Hier zij opgemerkt, dat de eerste mens uit de 
aarde aards is, 1 Cor. 15:47. De eerste mens kréég geen ziel, maar 
werd een levende ziel. God alleen bezit leven in Zichzelf, Joh. 5:26. 
Nergens leert de Schrift de onsterfelijkheid van enig schepsel, nergens 
ook de onsterfelijkheid der menselijke ziel. Wel zegt ze, dat de ziel die 
zondigt, zal sterven, Ez. 18:4. Nergens, dat de ziel niet kan sterven. De 
traditioneele leer is, dat de mens uit ziel en lichaam bestaat, dat zijn 
ziel bij het sterven het lichaam verlaat, dat het lichaam het stoffelijk of 
zielloos overschot is, dat de ziel voortleeft. De Heere zegt echter: In 
het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde 
wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt, want stof zijt gij en gij zult 
tot stof wederkeren, Gen. 3:19. 

Adam was sterfelijk geschapen en kon alleen zijn leven 
onderhouden door spijs en drank zoals wij en door het eten van de 
boom des levens de aioon door voortzetten. In die boom lag een 
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kracht, die een bijzondere aandrift aan zijn leven gaf. Eenmaal zullen 
er bomen des levens zijn; zij zullen dienen tot genezing der heidenen, 
Op. 22:3. 

Hoe Adam tot onsterfelijkheid had moeten komen, leven in zichzelf 
had moeten verkrijgen, leven onafhankelijk van enige boomvrucht, is 
een punt, waarmee we hier ons niet inlaten. Wel zij opgemerkt, dat er 
een keerpunt had moeten komen. Adam, die geen leven had in 
zichzelf, had dit eerst door gehoorzaamheid moeten verwerven. Tot 
zolang diende de boom des levens. Na het keerpunt — hoe dan ook 
bereikt — had een nieuwe aioon kunnen intreden, waarin hij in 
zichzelf aionisch (« eeuwig ») leven zou gehad hebben. Nu had hij 
alleen tijdelijk leven. 

Door Christus' komst is veel meer verworven. Wie meent, dat 
Christus' verdienste alleen terug verwierf, wat Adam verloor, moet er 
consequent ook toe komen te aanvaarden, dat hij voor het door 
Christus verworven leven nog bomen des levens nodig heeft. Immers 
Adam had die nodig. Indien Christus nu niet meer gedaan heeft dan in 
Adams staat terug te brengen, dan zijn er stoffelijke vruchten nodig 
om het door Christus verworven leven te onderhouden. Op grond van 
Gen. 3:24. Gelooft men dat? Zo neen, dan valt daarmee de stelling van 
een dusdanige verwerving. 
 
KAINS VROUW. Nog een punt willen we behandelen omdat men daar 
zo vaak naar vraagt. n. l. de vraag vanwaar Kaïn zijn vrouw kreeg. We 
willen deze vraag evenwel niet behandelen om de vraag zelf als wel 
om beter de Schrift te leren verstaan. 

In Gen. 4 hebben we de historie van Adams twee eerste zonen. Als 
volgt: 
 

Vs. 1-16 Adams zonen. Kain en Abel. 
17-24 Kains zoon Henoch. 

25 Adams zoon Seth. 
26 Seth's zoon Enos. 

 
Er verliepen 130 jaar voor Seth geboren werd en Abel verving als 

voortzetter van de lijn van het beloofde zaad. In de ± 130 jaar na 
Kaïns geboorte moet Adam zonen en dochteren verwekt hebben, 
evenals na Seths geboorte. Aannemende, dat Abel stierf 125 jaar oud 
en hij en Kaïn kinderen hadden voor dat jaar, aannemende, dat zij 
geen kinderen kregen voor hun 65 jaar, dan heeft Adam toen reeds 
130 kinderen kunnen hebben. Men houde in het oog, dat de oerkracht 
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van het geslacht ongebroken was. Indien elk hunner elk jaar ook weer 
een kind kreeg op 65 jarige leeftijd, dan waren er in Adams 130
levensjaar 1219 mensen op aarde. Aannemende dat Adams zonen en 
dochters, gewonnen voor zijn 130 jaar, reeds op jonger leeftijd 
kinderen kregen dan voor hun 65 jaar, b.v. op 21 jarige leeftijd, dan 
zijn er in Adams 130  levensjaar reeds meer dan een half miljoen 
mensen geweest. Een en ander ontleenden we aan de Comp. Bible. 

De vraag vanwaar Kaïn zijn vrouw kreeg, komt hiermee in een 
ander licht te staan. Men neemt gewoonlijk aan, dat Kaïn zijn zuster 
huwde. Dit behoeft niet; hij kan evengoed een dochter van Abel 
getrouwd hebben, dus zijn nicht of achternicht. Het is bloote 
veronderstelling, dat Abel geen geslacht had. Hij kan evengoed als 
Kaïn zijn zuster gehuwd hebben. Een hunner is vanzelf de eerste 
geweest. Wie is niet uit te maken. Gods Woord stipt alleen aan, wat 
betrekking heeft op de hele openbaring. Het argument, dat Seth Abel 
verving en er dus vóór Seth geen andere zonen waren, is niet 
afdoende. Dan toch zou men moeten aannemen dat Adam in een eeuw 
geen kinderen gekregen heeft (als hij Kaïn gewon toen hij 30 jaar 
was) en daarna weer wel. Seth is een typische zoon, de vervanger van 
Abel. Evenals de andere vaders vóór de vloed zoons, en dochters 
hadden, maar slechts een de voortzetter der lijn was, zo is dit bij 
Adam met Seth het geval. Seth is type van Christus' opstanding. 
Daarom wordt hij aangemerkt als vervanger van Abel. Hoewel er zeer 
wel andere broeders geweest zullen zijn. 

Ten slotte zij er nog op gewezen, dat er nergens staat, dat Kaïn zijn 
vrouw nam uit het land Nod, waarheen hij ging, alleen, dat hij zijn 
huisvrouw bekende, 4:17. Hij was al getrouwd voor hij om moest 
gaan dolen. 
 
DE ZONEN GODS VAN GEN. 6. In Gen. 5 vinden we het boek van 
Adams geslacht. Dan volgt Gen. 6 met de vermenging van de zonen 
Gods met de dochteren der mensen. 

De orthodox Christelijke leer meent, dat het hier betreft een 
vermenging van de twee uit Adam ontsproten geslachten van Seth en 
Kaïn en houdt Gen. 6 voor de beschrijving der gemengde huwelijken. 
We zullen dit nagaan na eerst de structuur gegeven te hebben. 
 
(Zie volgende pagina.)
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Elk deel balanceert met een ander deel. Zo staat A1 tegenover A2, 

Adam als geschapen « zoon Gods » staat tegenover de zonen Gods van 
Gen. 6:1, 2. Alleen zij, die rechtstreeks door God geschapen zijn, dus 
geen lijfelijke vader of moeder hadden, heten zonen Gods. Adam heet 
zo in Luk. 3:38. Zij die door de Geest Gods nieuwe schepselen 
worden, heten eveneens zonen Gods, Rom. 8:14, 15. 
 
DE DOCHTEREN DER MENSEN. Laat ons nu Gen. 6:1-4 nagaan en eerst 
spreken over wat de dochteren der mensen waren. 

Volgens Calvinistische traditie zijn dat de dochteren, der mensen in 
het algemeen. Men meent dan, dat in Gen. 6 sprake is van het 
gemengde huwelijk. De nieuwe bloedmenging gaf het aanzijn aan de 
reuzen. De zonen Gods zijn in deze visie de Sethieten, de dochteren 
der mensen zijn de vrouwen uit Kaïns lijn. Lange tijd bleven die 
groepen gescheiden leven tot ze zich eindelijk vermengden en het 
aanzijn gaven aan een nieuw geslacht. 

Wij voor ons kunnen die visie niet delen. Gen. 6:1 zegt in het Hebr.: 
En het geschiedde als de Adam op den aardbodem begon te 
vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden. De eerste maal, 
dat we de term de Adam, hà-Adam, vinden, is Gen. 1:27, waar hij op 
de eerste mens betrekking heeft. In Gen. 2:7 vinden we de term weer 
en ook hier wordt Adam bedoeld. Zo ook 2:8, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25;3:9, 12, 20, 22, 24; 4:1. Te samen 21 maal. De 22ste maal 
vinden we hem in Gen. 6:1. Zullen we daarvan nu maken: der mensen, 
als hij steeds wijst op de eerste mens Adam? We doen dat niet en lezen 
dus, dat aan Adam dochters geboren werden. 

(Totaal komt de term ha-Adam, de Adam 27 maal in Gen. 1-6 voor, 
de overige keren in Gen. 6:2, 4, 5, 6, 7. In sommige verzen staat hij 
meer dan eens. Zo in Gen. 2:7; 2:19, 22. Overigens staat er alleen 

A
1
  5:1, 2 Adam. Nog niet verleid, nog niet in overtreding.

 B
1
  5:3-5 Adam. Gevallen. Zijn jaren. Totaal 930. De eerste 130 j.

 C
1
  5:6-27 Hetgeslacht van Adam. Hun ouderdom.

 D
1
  5:28-32 Noach. Belofte van troost.

A
2
  6:1, 2 De Zonen Gods. Verleidend.

 B
2
  6:3 Adam. Gevallen. Zijn jaren. Totaal 930. De laatste 120 j.

 C
2
  6:4-7 Het geslacht van de gevallen Zonen Gods en de

bedreigde verdelging.
 D

2
  6:8 Noach. Het vinden van genade.
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Adam, wat daar meer de soortnaam is). 
Een andere heenwijzing, hoewel niet zo sterk, ligt in de term: 

aardbodem. Daarheen was Adam verwezen nadat de hof voor hem 
gesloten was, 2:23. Kaïn werd er van verdreven om over de aarde te 
zwerven, 3:4. De aardbodem was meer het bewoonbare, in cultuur te 
brengen deel der aarde. 
 
DE ZONEN GODS. Nu volgt de term: de zonen Gods. Deze komt in het 
O. T. alleen voor in Job. 1:6, 2:1 en 38:7, waar hij steeds vertaald is 
door: kinderen Gods. Het Hebr. heeft: zonen Gods, dus dezelfde term 
als in Gen. 6. In Ps. 29:1 is sprake van de kinderen, Hebr. de zonen, 
der machtigen, in Ps. 89:7 van de kinderen, Hebr. zonen, der sterken, 
in welke beide plaatsen gedoeld wordt op een soort hemelbewoners. 
Welke weten we niet. In Dan. 3:25 is sprake van een zoon der goden, 
Hebr.: een zoon Gods. Uit Job. blijkt, dat de zonen Gods engelen zijn. 
Zijn er nu in Gen. 6 mensen mee bedoeld ? De Schrift leert ons 
anders. Laat ons zien. 

We lezen in Jud. 6: « En de engelen, die hun beginsel niet bewaard 
hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het 
oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis 
bewaard, gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelve, die 
op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn 
nagegaan... » 

Het woord door beginsel vertaald, is elders o. a. door begin 
overgezet; voor eeuwige banden staat in het Gr. onzienlijke, niet 
aionisch. Trouwens, al stond dat woord er, dan sloot het aionische het 
eindelooze uit, want er staat, dat ze bewaard worden tot de 
oordeelsdag. Hun oordeel moet nog komen. 
 
DE WOONSTEDE VERLATEN. De engelen, waarvan hier sprake is, 
hebben hun woonstede verlaten. Dit woord woonstede komt nog 
eenmaal voor, n. l. in 2 Cor. 5:2: « Want ook in dezen (tabernakel) 
zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, 
overkleed te worden. » Volgens de Gr. tekst: het op-ingaan van het 
gebouw uit de hemel begerende. Die woonstede is niet het nieuwe 
lichaam, maar het huis eeuwig in de hemelen. Het is de verandering in 
een punt des tijds, in 1 Cor. 15 genoemd. Vs. 1 zegt dat we een 
gebouw uit (niet van) God hebben, vs. 2, dat de woonstede uit de 
hemel is. Hieruit blijkt, dat de woonstede niet het opstandingslichaam 
is, want dat komt niet uit den hemel neer; het huis, de woonstede, is de 
nieuwe hemelse bestaanswijze, de heerlijkheidsfeer, waarin de 
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opgestane gelovigen op-ingaan. Zo is de woonstede der engelen niet 
hun lichaam geweest — dat hebben zij niet verlaten — maar de 
hemelse bestaanswijze, die zij hadden. 

2 Petr. 2:4 geeft nadere aanvulling. « Want indien God de engelen, 
die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar die in de hel (Gr.: 
tartarus niet hadès) geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de 
ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden » Die 
engelen, die hun woonstede verlieten, verblijven nu in de Tartarus. Dit 
woord komt maar eenmaal voor. De St. V. vertaalt de Gr. woorden: 
hadès, gehenna en tartarus steeds door hel, wat een zeer grote fout is. 
Zo toch gaat het onderricht dat God geeft geheel verloren. De engelen 
die gezondigd hebben, zijn niet in de middeleeuwse hel, maar in de 
Tartarus. Waar deze is, is ons onbekend. Mogelijk is het een donkere 
plaats in het uitspansel of ergens anders. 

Deze engelen nu hebben volgens Judas:7 gehoereerd zoals de 
steden Sodom en Gomorra. Zoals deze steden ander, Gr.: 
anderssoortig, vlees nagingen en onnatuurlijke zonden bedreven, zo 
handelden die engelen evenzeer onnatuurlijk door in te gaan tot de 
dochteren der mensen. Deze hadden natuurlijk, aards vlees, de 
engelen verheerlijkt of heerlijk vlees. Zij daalden neer tot de 
dochteren der mensen. Als straf is hun hemels lichaam verdonkerd. 
 
DE GEESTEN IN DE GEVANGENIS. Uit 1 Petr. 3:19 en 20 leren we nog 
iets van die engelen. Zij worden hier « de geesten die in de gevangenis 
zijn », genoemd. Uit Gen. 6 zal nader blijken, dat zij reeds spoedig na 
's mensen val, hun woonstede verlieten om tot de dochters van Adam 
te gaan; uit 1 Petr. 3:19 blijkt, dat God hen gewaarschuwd heeft; 
vooral in de dagen van Noach. We lezen in vs. 19 en 20: « In 
denwelke (n. l. in de geest, d. i. Zijn opstandingslichaam) Hij ook, 
henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt 
heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid 
Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid 
werd, waarin weinige, dat is acht zielen, behouden werden door het 
water. » 

Over deze tekst hangt voor velen duisternis. Hij wordt op allerlei 
wijze uitgelegd. Onder de geesten in de gevangenis verstaat men de 
ontlichaamde zielen der mensen uit die tijd; hun onsterfelijke ziel is in 
de gevangenis. Van Roomse zijde vat men dit op als het vagevuur, 
van Luthersche zijde als de voorburcht der hel. Nu worden de 
overledenen nimmer geesten genoemd. De mens kan wel de geest 
geven, maar die geest heeft geen persoonlijk voortbestaan. Hij keert 
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weder tot God, bewijs dat hij niet persoonlijk voortbestaat evenmin als 
de adem. Job. 34:14 zegt: Indien Hij Zijn hart tegen hem (de mens) 
zette, zijn geest en zijn adem zou Hij tot Zich vergaderen. Evenmin nu 
als God alle laatste ademtochten persoonlijk bewaart, evenmin doet 
Hij dat met de drijfkracht des lichaams' de geest. Evenals de stof tot 
de aarde wederkeert zonder het persoonlijke lichaam van de 
overledene te blijven vormen, evenzo keert de geest, de algemeene 
levensaandrift, weder tot God. Dit is het geval met aller geest, met die 
van de vrome als van de zondaar. De mens zelf, d. i. zijn afgesneden 
wezen, zijn ik, gaat ten grave: de mens gaat naar zijn eeuwig huis, 
Pred. 12:6, 7. Volgens de Kantteek. St. V. is dat het graf. Ook in dit 
opzicht zullen we tot andere visie moeten komen. (Zie nader Dl IV 
Van Dood en Opstanding). 

Wat is nu onder de geesten in de gevangenis te verstaan? Voor ons 
zijn dat de engelen, die gezondigd hebben. Onder geest moet men, 
uitgezonderd bij God en de Heilige Geest, niet een onlichamelijk 
wezen verstaan. Een geest is plaatselijk, van daar « lichamelijk ». 
Alleen God is alomtegenwoordig. Geesten hebben een lichaam, 
alleen, dat is voor ons onzichtbaar. Engelen kunnen dat zichtbaar 
maken en aan de mensen verschijnen, ze kunnen ook weer uit het 
gezicht weg komen. Dat de geesten van Petr. 3 « lichamen » hebben, 
d. i. plaatselijk zijn, blijkt uit de woorden zelf. Christus is heengegaan 
naar de gevangenis dezer geesten. Deze zijn dus plaatselijk en 
daarmee lichamelijk. Zij mogen dan geen lichaam van vlees en been 
hebben, zij hebben een zekere vorm, wezenssfeer, bestaan een zekere 
plaats. 
 
HEENGEGAAN. Christus is gedood in het vlees, d. i. toen Hij in de 
gelijkheid van ons vlees op aarde was, Hij is levend gemaakt in de 
geest, d. i. na Zijn opstanding, toen Zijn lichaam niet meer aan de 
aarde gebonden was. En in de geest, het niet aan de aarde gebonden 
opstandingslichaam, is Hij heengegaan om de geesten in de 
gevangenis, de tartarus, te prediken. Volgens Calvinistische opvatting 
heeft Hij dat gedaan in de dagen van Noach. Toen ging Hij heen in de 
geest. Maar dat staat niet in 1 Petr. Het heengaan is eerst na Zijn 
opstanding geschied, na gedood te zijn in het vlees. 

Christus ging heen om iets te prediken, d. i. af te kondigen, te 
proclameren. Er staat niet: te evangeliseren; Christus is niet het 
evangelie gaan brengen, Hij is iets gaan afkondigen. 

Wat, is ons onbekend. Zou het een proclamatie zijn dat Hij de 
gevangenis gevangen heeft genomen? We weten het niet. Alles 
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nogmaals overziende, leggen we dus verband tussen Gen. 6:1, 2, 
Jud.:7, 2 Petr. 2:4 en 1 Petr. 3:19. De zonen Gods zijn voor ons de 
engelen, die gezondigd hebben, die deswegen in de Tartarus geworpen 
zijn, die met onzichtbare banden onder de duisternis bewaard worden, 
aan wie Christus na Zijn opstanding iets is gaan proclameren. Het zijn 
niet de zielen der afgestorvenen uit Noachs dagen, want waarom zou 
aan hen alleen iets geproclameerd moeten geworden zijn. l Petr.3:20 
zegt immers uitdrukkelijk, dat zij ongehoorzaam waren in de dagen 
van Noach, het zijn niet de zielen der O. T. gelovigen in het vagevuur 
of in de hades, want 1 Petr. beperkt ze tot de oude wereld, tot 
ongehoorzamen. Hiermee vervalt het gaan evangeliseren aan de 
doden. 

Door genoemde hoofdstukken met elkaar te verbinden, valt op alles 
meer licht. Ook op de vraag, wanneer en hoe Christus is heengegaan. 
Christus is heengegaan met een geestelijk lichaam, niet onlichamelijk, 
want Hij is er hééngegaan, ware Hij onlichamelijk heengegaan, dan 
kon dit er niet staan. Hij is niet heengegaan in Noachs dagen, maar tot 
hen, die in Noachs dagen ongehoorzaam waren. Wij voor ons menen, 
dat Gods Woord aldus meer tot zijn recht komt. 
 
DE REUZEN. Het geslacht, dat uit de vermenging van engel en mens is 
voortgekomen, zijn de reuzen, Hebr.: de nephilim, de gevallenen. « In 
die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna als Gods zonen 
tot de dochteren van Adam ingegaan waren en zich kinderen 
gewonnen hadden; dezen zijn de geweldigen, die van ouds geweest 
zijn, mannen van naam. » Gen. 6:4. 

We hebben reeds gezien, dat de benaming: zonen Gods in het 
overige O. T. alleen op engelen betrekking heeft. Nergens in het O. T. 
wordt een groep mensen zonen Gods genoemd. Dat heeft alleen in het 
N. T. plaats t. o. v. hen, die uit God en niet uit het vlees geboren zijn. 
Verder vinden we in dit vers andermaal de term: de dochteren van de 
Adam, de eerste mens. Uit haar gemeenschap met de engelen worden 
de reuzen geboren, Hebr. de gevallenen, de geweldigen, die van ouds 
geweest zijn. Zij beheersten de oude wereld, het waren mannen van 
lengte, machtigen. 
 
VAN OUDS. Een nieuwe term trekt onze aandacht en bevestigt wat we 
vonden, de term: van ouds: Hier staat in het Hebr.: van eeuwigheid. 
Dus vanaf Adams dagen. Indien de vermenging eerst tegen het einde 
van de aioon had plaats gehad, kon er niet staan: van eeuwigheid. 
Hiermee worden we veel meer naar het begin terug gewezen en zo 
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naar Adams dagen teruggevoerd. Van toen af waren de reuzen, de 
gevallenen er reeds van toen af begon de geweldenarij, van toen af 
kwamen er wereldbeheersers, de mannen van naam, de machtigen. 
Men ziet, dat ook hier de St. V. Gods Woord niet zuiver weergeeft en 
niet vertaalt wat er staat. 
 
OOK DAARNA. De woorden: ook daarna vragen mede onze aandacht. 
In die dagen, n. l. vanaf Adam, waren er reuzen op de aarde en ook 
daarna. Wanneer valt dat: ook daarna. Voor ons is dit na de Vloed. 
Toen deden de zonen Gods andermaal een inval in de mensenwereld, 
toen gaven zich andermaal vrouwen aan de vreemde wezens over, 
toen werden er andermaal reuzen geboren. 

Bewijs daarvoor vinden we o. m. in Num. 13:33, waar het woord 
nephilim de tweede maal voorkomt in het O. T. We lezen daar: « Wij 
hebben ook daar reuzen gezien, kinderen Enaks, van de reuzen. » 
Enak was de zoon van Arba; deze stichtte Hebron, was dus reeds lang 
voor Abram in Kanaän, Gen. 35:27, Joz. 15:13, 21:11. 
 
DE ENAKIETEN. De Enakieten waren een groot en slank volk, Deut. 
2:10, 11, 21, 22, 23; 9:2, dat de verspieders vrees aanjoeg. Og de 
koning van Basan was er één van, Deut. 3:11. Zij heten te zijn « van 
de reuzen », van de Nephilim, wat kan betekenen, dat ze van de 
reuzen afstammen. De werkkracht dier reuzen komt uit in de grote 
steden van Basan. Hier heeft men merkwaardig vaste steden 
gevonden. Ook onderaardse, in de rotsen uitgehouwen sterkten. De 
nephilim, de reuzen, en hun afstammelingen, de Enakieten lossen het 
probleem van Basans steden op. Mogelijk zijn zij bondgenooten van 
Egypte geweest. 

Met een en ander voor ogen, kan ook enig licht komen in de 
oorsprong der Griekse mythologie, waarin sprake is van reuzen 
(Herkules e. a.). Deze mythologie behoeft men niet als pure uitvinding 
of bedenksel te beschouwen, voortgekomen uit het menselijk brein. Ze 
kan zeer wel tot basis hebben het bestaan der reuzen na de vloed, die 
door de Grieken tot halfgoden zijn verheven. Waar hun vaders zonen 
Gods waren, is die naam niet zo ongepast. 
 
DE REPHAIM. Een ander volk dat Israël uit moest roeien, waren de 
Refaim of Refaieten, een woord, dat de St. V. o. m. ook door reuzen 
vertaald heeft. De teksten, waarin in het Hebr. het woord Rephaim 
staat, volgen hier. Waar een R staat, staat in de St. V. Rephaim of 
Rephaieten, waar een r staat reuzen, de overige wijzen van vertaling 
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zijn voluit geplaatst. Zo hebben we: Gen. 14:5 R, 15:20 R. Deut. 2:11 
r, 2:20, 20 r, 3:11 r, 3:13 r, Joz. 12:4 r, 13:12 r, 15:8 R, 17:15 R, 18:16 
R, 2 Sam. 5:18, 22 R, 23:13 R, 1 Kron. 11:15 R, 14:9 R, 20:4 kinderen 
van Rafa, 20:6 zoon van Rafa, 20:8 zonen van Rafa, Jes. 17:5 R, Job. 
26:5 doden, Ps. 88:11 overledenen, Spr. 2:18, 9:18 en 21:16 dooden. 
Jes. 14:9 dooden, 26:14, 19 overledenen. 

Van hun toekomst lezen we: dood zijnde, zullen zij niet (weder) 
leven, overleden zijnde, zullen zij niet opstaan, 26:14. Het land zal de 
rephaim (St. V. overledenen) uitwerpen, Hebr. vellen, nedervellen, 
doen vallen. Ook uit Gen. 15:20 blijkt, dat er in de toekomst 
Rephaieten zullen zijn; want dit gedeelte is nog onvervuld. (Zie hfdst. 
II). 

De Zonen Gods schijnen vooral bij de Kanaänieten ingang gehad te 
hebben. Daarom moest Israël deze volken uitroeien. Hiermee komen 
Israëls oorlogen in geheel ander licht te staan. De reuzen waren de 
onderdrukkers en geweldenaars. Tegen hen en het besmette ras moest 
Israël de oorlogen des Heeren voeren. 

Dat bijzonder Kanaän door de zonen Gods gekozen is, schijnt 
verband te houden met Abrams roeping en de komst van het Zaad. 
Mogelijk heeft Satan iets van Gods bedoeling door- en voorzien. Door 
een geslacht van reuzen te doen voortkomen uit de Nephilim, heeft hij 
Israëls uittocht eerst willen verhinderen en toen dit niet ging (al 
hoewel het volk 38 jaar om moest zwerven) heeft hij Israël verleid 
zich met de Kanaänieten te vermengen. Israëls wet moest het als met 
een muur omgeven. Telkens heeft Israël weer de perken overtreden en 
het Zaad Gods in gevaar gebracht. 

Zo bezien is Israëls historie een strijd om het Zaad. God heeft hierin 
getriomfeerd, alhoewel het vaak hachelijk scheen te staan. Dit heeft 
Hij mede bewerkt door die zondigende zonen Gods in de Tartarus te 
sluiten, waar ze bewaard worden tot de dag des oordeels. Zie ook 1 
Cor. 6:3. 

Uit een en ander is te zien, welke geweldigen de reuzen geweest 
zijn. Zij hebben eerst de oude wereld beheerst en later Kanaän en 
mogelijk ook andere landen. Geen wonder, dat Israël hen vreesde als 
zij hen met zichzelf vergeleken. Dat het geloof de wereld overwint, 
bleek ook bij de intocht in Kanaän. Het ras der reuzen is uitgeroeid, 
Goliath was een der laatste, alsmede zijn broeder en de lange man uit 
Gath met 6 vingers en 6 tenen aan de ledematen, 1 Kron. 20:5, 6. 
 
DE 120 JAAR. Uit de struktuur van Gen. 5 en 6 blijkt, hoe Adams 
leven in drie delen te delen is, n. l. de eerste 130 jaar, de middelste 
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680 jaar en de laatste 120 jaar. Deze zijn de in Gen. 6 genoemde 120 
jaar. Traditioneel neemt men die 120 jaar de laatste 120 jaar voor de 
Vloed en zegt men, dat de mensen nog zo lang de gelegenheid 
gegeven werd zich te bekeren. In die 120 jaar heeft Noach dan de ark 
gebouwd. Dat hij er zolang voor nodig had, is, omdat hij ook prediken 
moest en wellicht zo weinig hulp kon krijgen. De Schrift zegt daar 
echter niets van. Noach heet wel de prediker der gerechtigheid, maar 
er staat niet, dat hij 120 jaar gepredikt of gebouwd heeft. 

Dat we in Gen. 6:1 Adam moeten zien aangeduid, volgt ook uit vs. 
3: « Toen zeide de Heere: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten 
met den mens, dewijl hij ook vlees is. » 

Indien met de mens niet Adam bedoeld is, heeft het woord « ook » 
van vs. 3 in het geheel geen zin. Dewijl hij ook vlees is. Ook Adam is 
vlees, zegt de Heere dus. Dit woord ook kan geen betrekking hebben 
op de mensen in het algemeen. Het bleek allerwegen, dat de mensen 
vlees waren. Uit hun werken. Maar Adam was niet beter, hij was ook 
vlees evenals de overigen. Niet meer. En evenals de anderen, had ook 
hij zijn weg verdorven. Als er met het woord « ook » mensen bedoeld 
zijn, dus er zou staan, dat de mensen ook vlees waren, mag terecht 
gevraagd worden, wie de anderen zijn, die in dat ook begrepen zijn, 
die ook vlees waren. En als dat ook in vs. 3 nu betrekking heeft op de 
mens, de eerste en in vs. 1 van Gen. 6 dezelfde dè mens voorkomt, 
menen wij, dat ook in dat vers Adam bedoeld is. Toen Adam zich 
begon te vermenigvuldigen en het eerste mensenpaar dochters 
geboren werden, toen reeds begonnen de zonen Gods zich vrouwen te 
verkiezen. Uit Adams dochters dus. Adam schijnt dat toegelaten te 
hebben. 

Zo ook wordt Gen. 6:3 verstaanbaarder. « Mijn Geest zal niet in 
eeuwigheid met den mens twisten ». In Gen. 2:17 had de Heere 
gezegd, dat Adam zou sterven, in 3:22, dat hij niet « in der 
eeuwigheid » zou leven, d. i. tot aan het eind der eeuw. Hier, in 6:3 
staat dezelfde term voor eeuwigheid, le-olam, de eeuw uit. Nu worden 
Adams jaren geheel bepaald, hij zal nog 120 jaar mogen leven. Toen 
de Heere dat zei, was hij dus 810, want hij werd 930 jaar. Dat was 846 
jaar voor de Vloed. Deze toch had plaats in 1656 na Adams schepping 
(zie het laatste hoofdstuk). 

Lang voor Henoch leefde, traden de zonen Gods op. Zo is Henochs 
profetie, Jud. 14 en 15, beter te verstaan. De St. V. zegt: « De Heere is 
gekomen ». Dat nu was toen nog niet het geval geweest. Men leze dan 
ook: 

« De Heere komt met Zijn vele duizenden heiligen om gericht te 
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houden tegen allen en te straffen alle goddelozen vanwege hun 
goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben en vanwege 
alle harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken 
hebben. Deze zijn... wandelende naar hun begeerlijkheden. » Henoch 
heeft nog 57 jaar met Adam geleefd, dus profeteerde, zeg de laatste 30 
jaar van Adams leven. 

Nu zal men te beter verstaan, waarom de Zondvloed gekomen is. 
De boosheid des mensen was menigvuldig op de aarde, al het 
gedichtsel, het bedenken, der gedachten zijns harten te allen dage 
alleenlijk boos, 6:5, de aarde was verdorven, vs. 12. Alleen Noachs 
gezin was nog onbezoedeld, alle vlees had zijn weg verdorven. Noach 
was een oprecht man, de geweldigen waren berucht door hun 
goddeloosheid. Er was een gruwelijke vermenging die de komst van 
het Zaad bedreigde. Daarom greep God in en ging de oude wereld 
onder. 
 
DE HEILIGEN. We keren nog even tot Henochs profetie terug en 
onderzoeken, wie de heiligen zijn, waarvan hij spreekt. Die heiligen 
zijn de engelen. Dat blijkt uit 1 Thess. 3:13 vergeleken met 2 Thes. 
1:7, 10. De gelovigen der toekomende dagen moeten « onberispelijk 
zijn in heiligmaking voor onzen God en Vader in de toekomst des 
Heeren Jezus Christus met al Zijn heiligen. » Als de gelovigen in de 
toekomst onberispelijk moeten zijn voor God, kunnen zij zelf de 
heiligen niet zijn. 2 Thess. 1:7 zegt dan ook: « ...U die verdrukt wordt 
verkwikking met ons, in de openbaring des Heeren Jezus van den 
hemel met de engelen Zijner kracht. » Als Hij zal gekomen zijn, wordt 
Hij verheerlijkt in Zijn heiligen, vs. 10. De heiligen zijn dus niet de 
opgenomen gelovigen van 1 Thess. 4, want zij moeten onberispelijk 
zijn in die toekomst, wanneer hun opname zal plaats hebben. De 
Thessalonicenzen verwachtten toch niet als verlosten tot eigen 
verlosten opgenomen te worden. De heiligen zijn de engelen, waarvan 
Judas zegt, dat Henoch geprofeteerd heeft. In Op. 19:14-20 zien we 
die heiligen, die engelen, als hemelse legermachten. 

Henoch heeft van die komst een voorvervulling gezien in de Vloed. 
Ook toen is de Heere gekomen. Waar het echter in de tweede komst 
des Heeren zal zijn als in de dagen van Noach, daar zal zich dat 
komen met Zijn engelen herhalen. Dit wordt in het Grieks uitgedrukt 
door een werkwoordsvorm, die men het beste kan weergeven door « 
komt » en waarin dan besloten is het verleden, het heden en de 
toekomst, d. w. z., die meer een feit dan een tijd uitdrukt. Het komen 
kan zich dan ook herhalen en is niet afgesloten. 
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Zo staan de heiligen tegenover hen, die hun woonstede verlaten 
hebben, zo staat Henoch, de zevende van Adam tegenover Adam zelf, 
die zijn weg verdorven heeft, zo staat Henochs wegname of 
overbrenging (grondtekst) tegenover Adams sterven. 
 
DE VLOED OVER DE AARDE. Gen. 7:10, 12, 17 en 18 zeggen, dat de 
Vloed op de aarde was, vs. 19, dat alle hoge bergen onder de ganse 
hemel bedekt zijn. Ook hier heeft men gemeend een vraagteken te 
moeten plaatsen. Zelfs Christelijke onderzoekers menen, dat het 
mogelijk is, dat de Vloed niet de gehele aarde heeft bedekt. 

Ze maken dan de alle hoge bergen relatief en beschouwen die 
gezien van uit des schrijvers standpunt. Wij voor ons geloven, dat de 
gehele aarde onder water gestaan heeft. Alleen, die aarde zag er toen 
anders uit dan nu. O. i. leert ons Gen. 10:25 dat. We lezen daar: « En 
Heber werden twee zonen geboren, des eenen naam was Peleg, want 
in zijn dagen is de aarde verdeeld ». Veelal meent men, dat dit op de 
spraakverwarring in Babel slaat. Dat noemt de Schrift de verstrooiïng. 
In Deut. 32:8 is sprake van een uitdelen der erfenis. In Gen. 10:25 
staat evenwel een ander woord dan in Deut. 32, n. l. parad, d. i. 
kloven, splijten. De aarde is dus gespleten, gekloofd. Eerst was ze één, 
voor de Vloed. Ook nog daarna. Toen is de splijting gekomen. Wie de 
wereldkaart beziet, zal bemerken, dat Noord-Amerika in past in 
Europa, Zuid-Amerika in Afrika, Australië in de Indische Oceaan. Al 
die grote vastlanden vormden eenmaal een geheel. Dat is gesplitst, de 
aarde werd gekloofd en deed bij die kloving meteen de eilanden 
ontstaan, stukken, die achterbleven, Gen. 10:5, de kustlanden. Zo kan 
de Vloed zeer wel over de gehele onverdelde aarde gekomen zijn. 
Tegenwoordig zijn er geleerden, die menen, dat de grote vastlanden 
meer als op de wateren drijven dan onwrikbaar vast aan de diepere 
lagen der aarde vastzitten, zodat er nog geen rust is en de « wandeling 
» der delen zich nog voortzet. In Hebers dagen, ± een eeuw na de 
Vloed, is de kloving geschied en de uiteenwijking begonnen. In die 
dagen is Peleg geboren. Had de Vloed plaats in het jaar 2348-47 voor 
Christus, Peleg werd geboren in 2247 v. Chr., Heber in 2281 v. Chr. 
Zowat een eeuw is de aarde nog een geheel geweest, toen kwam de 
verbreking en de drie grote delen, Amerika, Europa-Azië-Afrika en 
Australie. Met hun eilanden. Indien Babels spraakverwarring toen al 
had plaats gehad en de geslachten al wat verstrooid waren, zijn de 
losliggende delen met hun bewoners « afgedreven ». 

Men zegt, dat de Ouden de aarde als een plat rond vlak zagen, 
drijvende op het water. Zij spraken ook van de lengte en de breedte 
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der aarde. Kan aan deze visie niet ten grondslag liggen de eenheid der 
aarde vóór de hierboven genoemde deling? Zo bezien zou er een 
diepere waarheid als basis liggen. 
 
 

3. De nu (zijnde) wereld. 
 

De 3e aioon. 
 
HET EEUWIG VERBOND VAN GEN. 9. Na de Vloed begint een nieuwe 
wereld en wereldloop. Viel er eerst geen regen op de aarde, Gen. 2:5, 
thans wordt de regenboog in de wolken gesteld om, te verzekeren, dat, 
als de Heere wolken over de aarde brengt, de wateren niet meer zullen 
wezen tot een vloed om alle vlees te verderven, Gen. 9:14, 15. Verder 
wordt een nieuwe natuurorde gesteld in de geregelde afwisseling van 
zaaiïng en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht. 

Ook in de mensenwereld treedt weldra een nieuwe toestand in. De 
ene ongedeelde wereld der mensheid gaat in drie vertakkingen uiteen. 
De stam splitst zich, de boom begint zich af te tekenen, weldra zijn 
aan de drie hoofdtakken 70 vertakkingen gekomen, de 70 geslachten, 
n. l. 14 van Jafeth, 30 van Cham, 26 van Sem, « de geslachten des 
aardrijks ». 

We staan even stil bij het Noachietisch verbond, het « eeuwig 
verbond » tussen God en tussen alle levende ziel, Gen. 9:16 dat zal 
zijn tot eeuwige geslachten, 9:12. Indien eeuwig eindeloos is, dan zou 
er nimmer een nieuwe hemel en aarde kunnen komen, dan zouden 
nimmer de hemelen kunnen bewogen worden, wijl alles dan bestendig 
moest blijven. Nu eeuwig betekent: behorend tot een aioon, heeft het « 
eeuwig verbond » dieper zin en wil het zeggen: betrekking hebbend 
op deze eeuw, waarin de hele eeuw door de geslachten leven. 
Ononderbroken houdt God Zijn verbond de eeuw door tot het Hem 
belieft een andere wereld te doen ontstaan, waarin de vorige toestand 
op betere wijze ondervangen kan worden. Voor deze eeuw richt Hij 
het eeuwig verbond op. 
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HET NOACHIETISCH VERBOND. De struktuur of grondschets van Gen. 
6:9-9:29 is deze: 
 

 
Tegenover een verdorven aarde staat een opnieuw te vullen aarde, 

C
1
, — C

2
, een nieuwe aarde. Als we deel C

2
, 8:21-9:17 nader ontleden, 

krijgen we: 
 

 
Wie een en ander nagaat, ziet de schone parallel, bewijs der 

inspiratie. 
Het verbond met Noach is onvoorwaardelijk evenals dat met 

Abram, Gen. 12, 15 en 17 en dat met David, 2 Sam. 7. Abram moet de 
lijn van Adam voortzetten. Deze liep ten verderve, de aioon werd 
afgebroken. Thans regelt God de loop der wereld zo, dat er een 
geregelde, veelszins gezegende toestand mogelijk en Gods ingrijpen 
niet dan plaatselijk is (Sodom). Eerst aan het eind van de aioon zal Hij 

A
1
  6:9 Noach voor de Vloed.

 B
1
  6:10 Noachs gezin.

 C
1
  6:11-13 De aarde verdorven.

 D
1
  6:14-22 Het bouwen van de ark.

 E
1
  7:1-24 Noach in de ark.

 E
2
  8:1-19 Noach verlaat de ark.

 D
2
  18:20. Het bouwen van het altaar.

 C
2
  8:21-9:17. De aarde vervullen.

 B
2
  9:18-27 Noachs gezin.

A
2
  9:28, 29 Noach na de Vloed.

C
1
  F

1
  8:21, 22 Gods verbond met de aarde.

   G
1
  a

1
  9:1 De mens zij vruchtbaar.

     b
1
  9:2 Macht aan de mens gegeven.

     c
1
  9:3 Verandering in voorschriften. Voedsel.

     c
2
  9:4, 5 Verandering in voorschriften. Straf.

     b
1
  9:6 Macht aan de mens gegeven.

     a
2
  9:7 De mens zij vruchtbaar.

  F
1
  9:8-17 Gods verbond met Noach.
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andermaal met kracht in moeten grijpen en de aarde met Zijn oordelen 
moeten bezoeken vanwege haar boosheid. Dan komen de oordelen in 
De Openbaring vermeld. Nu is er nog een geregeld mensen- en 
volkenbestaan mogelijk en geeft God daarover nog Zijn zegen. 

Men lette op de parallel en op de verschillen met Gen. l. 
Gen. 9:1 « Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. » 

Parallel met Gen. 1:28. In plaats van heerschappij over het gedierte 
komt nu vrees en verschrikking, 9:2. « En uw vrees en verschrikking 
zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, 
in al wat zich op den aardbodem roert en in alle vissen der zee, zij zijn 
in uw hand overgegeven. » Naast het groene kruid mag de mens nu 
ook het levende eten. 9:3 « Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot 
spijze, Ik heb het u al gegeven gelijk het groene kruid, Gen. 1:30. « 

Slechts één beperking wordt gesteld. 
9:4 « Doch het vlees met zijn ziel, (dat is) zijn bloed. zult gij niet 

eten. » Het bloed is dus de ziel. Het leven behoeft door de mens niet 
gespaard te worden, maar wel geëerbiedigd, hij moet de ziel eerst 
laten sterven, het bloed doen uitvloeien voor hij het vlees nuttigt. 

God zal 's mensen bloed wreken, hetzij door het dier, hetzij door de 
mens vergoten. Gen. 9:5: « En voorwaar, Ik zal uw bloed, het bloed 
uwer zielen, eisen; van de hand van alle gedierte zal Ik het eisen, ook 
van de hand des mensen zal Ik het eisen, van de hand van eens 
iegelijks broeder zai Ik de ziel des mensen eisen. » We hebben hier 
waarschijnlijk aan een middellijke vergelding te denken: God 
werkend door de hand des mensen. Het wild gedierte wordt door hem 
uitgeroeid, hij vervolgt het tot de soort schier verdelgd is. Maar ook de 
moordenaar moet door hem getroffen worden. 9:6: « Wie des mensen 
bloed vergiet, diens bloed zal door den mens vergoten worden, want 
God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt. » Hij eist ziel voor ziel. 
Toen Kaïn Abel doodsloeg, bleef hij gespaard. Thans moet de 
moordenaar gewroken worden. Wie een mens moedwillig doodt, randt 
daarmee het wel geschonden, doch niet geheel verloren gegane beeld 
Gods aan. Nimmer heeft God dit algemeen menselijk gebod 
teruggenomen. Dat zelfs z. g. Christelijke naties het verkrachten, 
bewijst hoe veel men ondanks dit etiket van de kracht van Gods 
woord afdoet. 

Na deze inzettingen geeft God in hfdst. 9:11-17 het natuurverbond; 
dit is het voor onze aioon bestemde verbond waarin de gehele 
mensheid is opgenomen, al is het als regel onwetend. De boog is de 
getrouwe getuige van Gods belofte en goedheid. De benauwdheid van 
het water zal niet andermaal oprijzen. Uit Jes. 54:9 blijkt, dat God dit 
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verbond bij Zichzelven bezworen heeft. En eenzelfde eed heeft Hij 
gedaan ten opzichte van Israël. « Want dit zal Mij zijn als de wateren 
van Noach, toen Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over 
de aarde zouden gaan; alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet (meer) op u 
toornen noch u schelden zal. » 

Een nieuwe aioon zet in; die men naar 2 Cor. 4:4 volgens de 
Griekse tekst de dag des mensen kan noemen. (St. V.: menselijk 
oordeel). Van nu af kan de ontwikkeling van Gods zijde doorgaan. 
Dat de mens die door oorlog en wanbeheer, kapitalisme en politiek, 
zucht naar wereldheerschappij of lichtzinnigheid telkens weer 
onderbreekt en zich en anderen ten verderve voert, ligt voor zijn 
verantwoording. God wil ook in deze aioon, die de gebrokenheid der 
eerste toen-wereld wel niet opheft, noch de ondergang der oude 
wereld herstelt, maar goede levensvoorwaarden biedt, zegenen en Zijn 
voornemen der eeuwen er in voortzetten. 

Dan — ook hier zal telkens weer gezien worden, dat de zonde 
remmend en verlammend werkt. Reeds in Babel begon dat. Zo wordt 
tevens het bewijs geleverd, dat de Heere Zelf de wereldleiding op 
Zich moet nemen en van Zijnentwege moet laten uitoefenen. De 
ontwikkeling van deze lijn moeten we echter apart behandelen. (Zie 
Dl. III Veelvuldige wijsheid Gods). 
 
VAN OUDS. VAN EEUWIGHEID. De aioon, na de Vloed begonnen, 
loopt thans nog voort. 

We willen daarvoor bewijzen geven. 
Het eerste bewijs levert meer dan een tekst. Wezen we vroeger 

reeds op Mt. 12 en Luk. 20 en andere teksten in verband staande met 
deze eeuw (zie hfdst. I), thans kunnen we die nader uitbreiden. 

In Joz. 24:2 vinden we: « Over gene zijde der rivier hebben uw 
ouders van ouds gewoond. Van ouds is in het Hebr.: van eeuwigheid, 
zelfde term als in Ps. 25:6 en 93:2, waar het door: van eeuwigheid 
vertaald is. In 1 Sam. 27:8 staat: « Want deze zijn van ouds (Hebr.: 
van E.) geweest de inwoners des lands. » Zo ook Ps. 119:52, Jes. 
63:16, e. a. 

In het N. T. komt dezelfde term voor, n. l.: ap aioonos. Zacharias 
spreekt over de heilige profeten, die van het begin der wereld geweest 
zijn, Luk. 1:70. In het Gr. staat: van af de eeuw. Zo ook Hand. 3:21: 
« ... Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der 
wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond 
van Zijn (niet alle) heilige profeten vanaf de aioon » (niet van alle 
eeuw, alle staat in de St. V. cursief). 
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Ook in Hand. 15:18, waar naar de betere tekst staat: « Den Heere is 
Zijn werk bekend van af de aioon. » 

Wie de aionen verstaat, begrijpt ook deze teksten. Ze houden 
verband met Israëls historie, die feitelijk begon met Noachs zegen aan 
Sem en dus van de eeuw af inzette, alhoewel ze eerst door Abrams 
roeping vaster vorm verkreeg. 
 
UIT DE EEUW. We willen hier nog op een verschil wijzen met een 
andere term. In Joh. 9:32 staat: « Van alle eeuw is het niet gehoord, 
dat iemand eens blindgeboren oogen geopend heeft. » « Alle » staat 
cursief. staat dus niet in de grondtekst. Voor: van (alle) eeuw staat in 
het Gr.: ek aioonos, d. i. uit de eeuw. Uit de eeuw, waarin men toen 
leefde (en we nu nog leven), die de Heere deze eeuw noemt, is het niet 
gehoord, dat zooiets geschiedde. Velen menen, dat die eeuw bij 
Christus' geboorte begonnen is. Ware dit het geval, dan was er slechts 
± 30 jaar verlopen van die eeuw, een te korte tijd om dan te spreken, 
dat uit de eeuw zoiets nooit gehoord was. Als de blindgeborene zegt, 
dat het ek aioonos, uit de eeuw, niet gehoord is, betekent dit, dat hij de 
aioon door teruggaande, nergens een geval ziet opduiken, dat aan het 
zijne gelijk was. Die eeuw begon dan vanzelf niet bij Christus' 
geboorte, maar veel eerder. Doken er telkens wonderen op, niet één 
was er dat naast het zijne gesteld kon worden. 
 
DANIËL 2. Een tweede bewijs dat de aioon, met Noach begonnen, nog 
niet geëindigd is, geeft het beeld van Dan. 2. In Dl. I (Uit Israëls 
profetie) kan men onze visie daarop nagaan. Het beeld, dat 
Nebukadnezar in zijn droom zag, bestond uit vijf delen, goud, zilver, 
koper, ijzer, ijzerleem. Zie vs. 32, 33, 35, 45. 

Babel is het eerste rijk, Medo Perzie het tweede, Griekenland het 
derde, Rome het vierde. Het vijfde moet nog komen of is in opkomst 
(Rusland?). Voorts moeten de 10 koningen nog komen in wier dagen 
de God des hemels het koninkrijk verwekken zal dat in eeuwigheid 
(Chald.: in de olamim, in de aionen, de twee toekomende eeuwen) niet 
zal verstoord worden en dat koninkrijk zal aan geen ander volk 
overgelaten worden, het zal al die koninkrijken vermalen en te niet 
doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid (Chald.: in de olamim, de 
aionen) bestaan. Dan. 2:45. 

Die wereldrijken begonnen in Nebukadnezars dagen en hebben hun 
loop nog niet volbracht. Er is een open tijdvak ontstaan tussen het 
vierde en vijfde. Dit hangt samen met Israëls terzijdezetting en de 
verzoening der wereld. Tijdens deze verzoening der wereld, waarin 
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tevens nog een bijzondere bedeling geopend is, die der verborgenheid, 
Ef. 3:9 grondtekst, is de vervulling der profetie stil gezet. God werkt 
onafhankelijk van Israël. Maar waar dit volk uitgeschakeld is en de 
wereldrijken steeds in verband met Israël moeten gezien worden, is in 
hun voortgang ook een inzinking gekomen. Zo stond de profetie van 
Dan. 2 ook stil en werd niet verder uitgewerkt. Eerst nu Israël weer 
naar voren treedt, kan Daniël 2 verder vervuld worden. De 
opeenvolging der rijken is nog niet ten einde, daarmee de eeuw nog 
niet afgesloten. 't Is nog steeds de dag des mensen. En eerst als 
Christus gaat heersen, treedt een nieuwe eeuw in. De Joodse gedachte, 
dat bij Messias' komst een nieuwe aioon begint, is juist; zij dachten 
aan een Messias in heerljkheid. De mening, dat met Christus' geboorte 
een nieuwe aioon begonnen is, is onjuist. 
 
BABYLON IS BABEL. Een derde bewijs ligt in het feit, dat alles tot zijn 
omgangen terugkeert, Pred. 1:5-7 is natuurlijk genomen waar, maar 
gaat ook figuurlijk gezien, vaak op. 

In het begin der eeuw rijst Babel voor ons op. Het was het begin 
van het rijk van Nimrod, Gen. 10:10. Het is thans verdwenen, doch 
bestond nog in het jaar 117 onzer jaartelling; toen werd het ingenomen 
door Trajanus, nadat Rome tot op die tijd toe niet in staat was geweest 
het te overmeesteren. Petrus schreef van daaruit zijn eerste brief, 1 
Petr. 5:13. 

In de eindtijd zal er andermaal een Babylon zijn. Geen systeem van 
enig « isme » geen Pausdom., Kerkendom, afvallig Christendom of 
wereldstelsel, maar een letterlijke stad aan de Eufraatoevers. Nog 
nimmer is Jeremia's profetie vervuld, dat het tot eeuwige woestheid 
zal worden, Hebr.: woestheid der eeuw, Jer. 51:62, op de wijze zoals 
hij het beschrijft, d.w.z. door een plotselinge ondergang. In Op. 18:21 
wordt dit vers geciteerd, hieruit blijkt, dat Johannes het in de toekomst 
zag. In zijn dagen bestond Babel nog. De lezers van zijn boek moesten 
dus aan die stad denken, temeer waar Jeremia hetzelfde voorzegd had 
over de stad aan de Eufraat en dit oordeel nog nimmer gekomen was. 
« In een ure » zal het verwoest worden, Op. 18:19. Op. 17:18 zegt 
duidelijk dat het de stad is, die het koninkrijk heeft over de koningen 
der aarde. Eerst als die stad verwoest is, « met geweld geworpen », 
Op. 18:21, komt Christus weder, Op 19 en heeft deze eeuw een einde. 
Dan zullen Babels inwoners een eeuwige slaap slapen, Jer. 51:39, 57, 
d. i. in de volgende aioon niet opgewekt worden, « niet opwaken », 
zegt vs. 39. Ook hieruit blijkt, dat « eeuwig » in tegenstelling staat 
met: tijdelijk, d. i. voor een betrekkelijk korte tijd, zoals 2 Cor. 4:18 
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volgens de grondtekst zegt. De tegenstelling is niet: tijdelijk —
eindeloos, maar: voor een (kortere) tijd — aionisch. Eenmaal immers 
zullen allen die in de graven zijn Zijn stem horen. Een van tweeën 
dus: eeuwig is eindeloos, maar dan komen Babels inwoners nimmer in 
het gericht, want zij slapen een eeuwige slaap of eeuwig is aionisch, d. 
i. een aioon door, een tijdruimte ver boven onze tijdmaten van dag, 
week, maand, jaar, enz. uitgaande en dan is alles met elkaar in 
overeenstemming te brengen. Of zij ontwaken zullen bij de tweede 
opstanding van Op. 20:13 voor de witte troon, laten we nu daar. Als 
de eerste en tweede opstanding betrekking hebben op bepaalde 
groepen, omvatten ze niet alle gestorvenen. We laten dit hier evenwel 
verder rusten. Een ding is zeker. Eenmaal zullen ze opstaan. 

Terugkerend tot het uitgangspunt, zien we het Babel van vroeger 
opnieuw verrijzen en het grote Babylon worden. Het zal het 
wereldcentrum worden van Israëls afvalligen. Dit alles is nog 
toekomstig. En ook daarom achten we de « eeuw dezer wereld ». nog 
niet geëindigd. Ze is nog niet tot haar uitgangspunt teruggekeerd. 
 
BEEST EN ANTICHRISTUS. Een vierde bewijs is het nog niet 
verschenen zijn van Beest en Valse Profeet, het één het politieke, de 
ander het godsdienstige tegenbeeld van Christus. Het Beest is voor 
ons de mens der zonde, de zoon des verderfs. Zijn toekomst, zegt 2 
Thess. 2:9, is naar de werking des Satans. Vanaf Paulus' dagen werkte 
de verborgenheid der ongerechtigheid. Er is echter een wederhouder. 
O. i. Satan zelf. Die wordt vastgehouden in zijn plaats en wederhoudt 
daarmee de openbaring van de zoon des verderfs. Als de god dezer 
eeuw (aioon) echter uit de hemel is geworpen, Op. 12, laat hij de mens 
der zonde zich openbaren. Tevens treedt dan het Beest met de twee 
lamshoornen op, de Valse Profeet, de godsdienstige Antichristus, die 
het eerste Beest steunt en stevigt. Beide worden teniet gedaan door de 
verschijning des Heeren. Zolang een en ander niet heeft plaats gehad, 
heeft de god dezer eeuw zijn macht nog. De aioon, die er in Paulus 
dagen al was, die door Christus dèze eeuw genoemd wordt, loopt dus 
nog voort. Satan is niet eerst bij Christus' geboorte de god dezer eeuw 
geworden. Dat was hij al lang. Hij eindigde ook niet bij het kruis, 
want Satan is nog niet gebonden al wordt dit door velen geleerd. Ware 
dat het geval, dan moest hij ook in de afgrond zijn. Maar dan moesten 
Beest en Profeet tegelijkertijd in de poel zijn, zie Op. 19:20 en Op. 
20:1-3 (het een volgt vlak op het ander). En deze beide moeten nog 
komen. 

De aioon wordt afgesloten door Beest — Profeet. Israël riep 
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eenmaal geen andere koning te hebben dan de Keizer, welnu het zal in 
het Beest een Keizer krijgen, zoals het tot heerser reeds eerder 
verkoos. In Samuels dagen wilde het een koning als de andere volken. 
Die kreeg het in Saul. Deze had een vals oorblazer, Doëg de Edomiet. 
Het Beest zal een trouwe helper hebben in hem die komt in zijn eigen 
naam, Joh. 5:43, de Valse Profeet. Beide gaan Messias' regering 
vooraf, evenals de genoemden die van David. 

Als Christus' regering komt, wordt een nieuwe aioon geopend. Dan 
komt de ingang in het eeuwig koninkrijk van de Heere Jezus Christus, 
2 Petr. 1:11. Die ingang heeft nog niet plaats gehad, deze eeuw is nog 
niet geëindigd. Zo blijkt telkens weer, dat deze aioon zijn loop nog 
voortzet. De voleinding moge langzaam naderen, ze is er nog niet. 
 
DE ONTWIKKELING DER VOLKEN. In de nu lopende aioon kwamen de 
70 geslachten, ontsproten aan Noachs drie zonen, tot ontwikkeling. Ze 
groeiden uit tot volken. Dat ze nu hopeloos vermengd en dooreen-
gestrengeld zijn, is mede Satans werk. Daarmee zijn ze voor God niet 
weg of verloren. Hij heeft gezegd, dat in Abram al de geslachten des 
aardrijks gezegend zullen worden. Hij heeft voorts een volk verkoren, 
dat de wereldleiding in handen moest hebben, gehad heeft en weer zal 
hebben. Dit laatste evenwel in de toekomende aioon. 

In deze aioon is de ontwikkeling der volken Anti-Goddelijk. Dit 
bleek reeds in Babel. Ongeveer 50-100 jaar na de Vloed stond Nimrod 
op. Zijn naam betekent: Laat ons weerspannig zijn. Dwars tegen Gods 
bevel in wil hij de mensheid om een stad, als wereldcentrum, verenigd 
houden. Men schenke aan dit feit de nodige aandacht. Rom. 1:21 zegt 
bijzonder van deze tijd, dat zij God kennende, Hem als God niet 
hebben verheerlijkt of gedankt. Zij zijn verijdeld geworden in hun 
overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. 

In die dagen kende men God, wist Zijn wil. Toch ging men tegen 
Hem in. Niet de enkeling deed dat, het waren de velen. Het: Laat ons 
weerspannig zijn, wordt in één man belichaamd. Het eindgevolg is, 
dat God de volken verstrooit. Het is Zijn vaste wil, dat de mensheid 
zich splitst in volken. Hij scheidde de kinderen Adams, Deut. 32:8. 
Dan deelt Hij hun hun erfdeel toe, hun landsbezit. Midden onder de 
volken zet Hij de woonstede voor Zijn volk Israël. Dat volk was er 
toen nog niet, het moest nog komen. Toch zorgt God er reeds lang van 
te voren voor. 

In de roeping van Abram zet de Heere het in Babel begonnen werk 
voort. Dat werk handelt met de aarde. Het gaat daarbij om en over de 
leiding der volken. 
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In een zondige wereld is leiding van Godswege nodig. Die leiding 
geeft Hij niet in handen van alle volken, maar in de hand van één 
volk: Dat is Israël. Dat moest zijn tot hoofd der volken. Het is dan ook 
Gods eerstgeborenen Volkenzoon, Ex. 4:22. Naarmate Israël Gods 
wetten hield, behield het de overhand, naarmate het afzakte, gingen de 
naastbijliggende overheersen. De geschiedenis heeft bewezen, dat er 
altijd een volk is, dat de leiding wil hebben. Dat was en is het 
AntiGoddelijke. God heeft Israël daartoe verkozen. En nu moge het 
vanwege zijn zonde van hoofd tot staart geworden zijn, Gods roeping 
en verkiezing zijn onberouwelijk. 

Israël was er oudtijds om de wereldleiding in handen te hebben. In 
de dagen van David en Salomo heeft het die gehad en het is zijn zonde 
die verloren te hebben. Er zijn andere machten opgedoken. Die 
worden ons vanaf Israëls wegvoering getekend in Dan. 2. In het eind 
van de aioon zal een groot wereldrijk de wereld knechten en zich 
tegen Israël verheffen. Alle Heidenen worden tegen Jeruzalem 
vergaderd, Zach. 14:2. Dat geschiedt wel mede om Israëls zonde, 
maar komt tevens voort uit de Anti-Goddelijkheid der volken. Israëls 
zonde is het aannemen van een ander dan Zijn Koning. Wat we 
telkens in zijn historie zien, zal zich dan, maar veel geweldiger, 
herhalen: de vijanden overstromen en overweldigen het land. 't Is 
echter mede uit haat tegen de van God gezalfde Koning, Ps. 2. 

De ontwikkeling van deze dingen blijft gesloten voor hem, die niet 
inziet, dat het O. T. handelt over Israël als volk en over de volken er 
om heen, die uit zullen groeien tot de knellende machten van later. 
Onze aioon staat in het teken van de ontwikkeling der Volken, der 
elkaar bestrijdende en telkens weer ondergaande wereldmachten en 
der roeping van Israël. In dat licht moet men de O. T. Schrift bezien. 
Het O. T. toont ons, dat God op aarde een koninkrijk wii vestigen, dat 
een stad heeft, Jeruzalem, een land Kanaän, aan een volk wordt 
gegeven, Israël. Dat volk moet de wereld tot God leiden. Waar het 
telkens uit zijn roeping uitvalt, moet God Zich voornamelijk tot dat 
volk bepalen om het eerst op zijn plaats te brengen. Hiermee krijgt het 
O. T. een geestelijke achtergrond, die evenwel het wezenlijk karakter, 
als over Israël handelend, niet wegneemt, maar Israël tevens tot type, 
voorbeeld en waarschuwing doet worden voor allen, die door God 
geroepen worden. Uit het letterlijke vloeit het geestelijke voort, maar 
wie de letter verwerpt, verwerpt daarmee het geestelijke. 

Men late zich niet in de war brengen door de vertaling van Joh. 
18:36. We hebben in de St. V.: Mijn koninkrijk is niet van deze 
wereld. Hieruit meent men dan de gevolgtrekking te moeten maken, 
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dat Christus een geestelijk rijk kwam brengen, dat opricht door Zijn 
Woord en Geest. Het Grieks zegt evenwel: Mijn koninkrijk is niet uit 
deze wereld, d.w.z.: uit deze wereld opkomend. Maar daarom kan 
Christus wel een letterlijk koninkrijk in deze wereld vestigen. En Hij 
zal dat doen ook. Hij is immers de Koning der Joden, de Koning 
Israëls, Koning over het Huis Jakobs. 
 
DE ZEGENAARS DER VOLKEN. Op de bodem van Israël met zijn 
geestelijke achtergrond, is het algemeen menselijke falen en feilen, 
zondigen en vallen, zijn hoogten en diepten van Gods bedelingsbeleid 
waar te nemen. Israël viel uit van het hoofd-zijn over de volken. Wat 
zal God te dien opzichte doen? Zal Hij alleen negatief de historie z'n 
loop laten? Of zal Hij meer doen? Aan Abram beloofde Hij, dat in 
hem alle geslachten des aardrijks zouden gezegend worden. Maar die 
volken zijn Hem vijandig gezind en behoeven de beteugeling door 
Israël (Ps. 149:5-7). Hoe nu in de tussentijd. Geen zegening? Wat 
dan? Daarop geeft Paulus het antwoord in Rom. 11. Israëls 
verwerping is de verzoening der wereld. Israëls vermindering de 
rijkdom der Heidenen. Door Israëls val wordt de zegening niet in 
Abram, maar in zijn Zaad, Christus, reeds nu universeel. En ras 
bereidt God het heil der wereld voor buiten Israël om. Opdat geen 
vlees zou roemen voor Hem. 

Wat toch is het geval. Door allerwegen Christus te laten 
verkondigen als de Wijsheid Gods en de Kracht Gods, bereidt Hij de 
eerstelingen uit de Volken toe, die later met Israëls geestelijke leiders 
de volken tot God zullen voeren. Het zijn de helden des geloofs, de 
trouwe getuigen voor Zijn naam, de stillen in den lande, die om 
Zijnentwil zegenend weldoen, de Hem getrouwen, die voor Hem 
leven, de geestelijke zonen van Abraham. Zij vormen de groep, die 
later met de gelovige Abraham zullen gezegend worden en een zegen 
zullen zijn. God zal eenmaal de Volken nationaal genomen, stellen 
onder Israëls leiding. Maar èn Israël èn de Volken worden gesteld 
onder hen, die tot een hogere sfeer behoren, die der zegening. Zij zijn 
Abrahams geestelijke zonen, die gezegend worden met de gelovige 
Abraham. Gal. 3:9. Erven de gelovigen, die in Christus hun Koning 
zien, het land waarin zij wonen, zij, die in Abraham hun geestelijke 
vader vinden en in Zijn Zaad de Eerstgeborene onder vele broederen, 
erven de wereld, hemelen en aarde, Rom. 4:13, 1 Cor. 6:2. Zij hebben 
een hogere dan de aardse roeping en ontvangen in de opstanding een 
lichaam van hoger orde. Zij worden bewoners van het Vaderhuis met 
zijn vele woningen, Joh. 14, het Gebouw, aionisch in de hemelen, 2 
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Cor. 5. Zij zijn de geslachten der hemelen, welker centrum is het 
Nieuw-Jeruzalem, Gal. 4:26, Op. 21. Zij zijn allen broeders door het 
geloof in Christus, in hen is noch Jood, noch Griek, dienstbare noch 
vrije, man(nelijk) noch vrouw(elijk). Gal. 3:28, 29. 

Wie deze lijnen goed onderscheidt, zal meer licht ontvangen in de 
H. S. en beter Gods doen begrijpen. Hij zal zien, dat God meer dan 
één groep toebereidt. En dan nog slechts de eerstelingen er van. De 
ene groep staat tot Hem als een onderdaan tot zijn koning, de andere 
als jongere broeder t. o. v. de oudere eerstgeborene. Christus heeft een 
volk, Israël; Hij is tevens Eerstgeborene onder vele broederen, Rom. 
8:29. De een ontvangt « het gezegend aardrijk », de ander is 
bezitverkrijger in een hogere sfeer. Rom. 8:17. Zij worden Zijn Beeld 
gelijkvormig, vs. 29. 

Er is een nog hogere groep. Daarover handelen we in dit kort 
overzicht niet. (Zie Dl. III, Veelvuldige Wijsheid). 
 
DE « KERK ». Het O. T. handelt over Israël en de Volken, niet over de 
« Kerk ». Wat dan met « de Kerk ». De oplossing van dit probleem is 
eenvoudig. Het woord « Kerk » is afgeleid van kuriakos, wat de Heere 
behoort. Het Franse woord église is afgeleid van het woord ekklèsia,. 
d. i. een uit- en samengeroepen groep. De H. S. nu leert, dat er meer 
dan één groep die de Heere toebehoort, meer dan één « kerk » is, meer 
dan één ekklèsia. Te spreken over dè Kerk, is onschriftuurlijk. We 
zullen dat aantonen. 

In Hand, 7:38 noemt Stefanus Israël in de woestijn een ekklèsia, een 
gemeente. De St. V. zet hier: vergadering (in de woestijn). Een groep 
Joodse gelovigen heet een ekklèsia, de Gemeente Gods, Hand. 8:3, 1 
Cor. 15:9. (Tot op Hand. 10 was er nog geen sprake van 
Heidengelovigen). De Joden- en Heidengelovigen in de tijd van Hand, 
heten een ekklèsia, 1 Thess. 1:1. Zo heet ook de wettelijke 
vergadering van Hand, 19:39. De rechtbank vormde een ekklèsia. Zo 
heet ook de door Demetrius samengeroepen vergadering van goud- en 
zilversmeden, Hand, 19:33. 40. Ook het mystieke Lichaam van 
Christus draagt de naam ekklèsia, Ef. 1:23. Uit dit alles blijkt, dat elke 
uit- en saamgeroepen groep in de H. S. een ekklèsia, een gemeente is. 
Wel verre, dat er dus één « Kerk » is, zijn er meerdere gelovige 
groepen, die alle zo heten. Gods uitverkiezing is veelvoudig. Wie 
alleen aan dè Kerk denkt, moet tot verwarring komen, wie de groepen 
onderscheidt en inziet, dat kerk een soortnaam is die op vele groepen 
toepasselijk is, ziet de dingen anders. Het is een zuiver Rooms idee, 
dat er één « kerk » is of moet zijn. Gods Woord spreekt van alle 
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geslacht in de hemelen en op de aarde. 
De vraag t. o. v. de « Kerk » staat dus niet zo: Behoren wij tot dè « 

Kerk », of tot de Kerk welker voorstanders die als dè Kerk willen 
betitelen, maar: Tot welke « kerk » of beter: gemeente roept God ons 
thans. Als er dan meer dan een groep is, en als bij elke hoofdgroep een 
bijzonder bezit behoort, tot welke sfeer is het dan thans Gods 
welbehagen toe te bereiden. De beantwoording dezer vraag kan hier 
alleen kort gegeven worden. De Heere wil thans zetten over boven 
alle dingen, toebereiden tot de Gemeente die Zijn (Christus') Lichaam 
zal vormen, dat is ver boven al het in het O.T. geopenbaarde, ver 
boven Israël, de Volken, ja ook de leiders der Volken, Ef. 2:6; 1:20-
23. Dat wil evenwel niet zeggen, dat er ook thans maar eén gemeente 
is. De gelovige orthodoxe Joden vormen evenzo goed een gemeente, 
maar behoren niet tot de Gemeente die Zijn Lichaam is. Er is 
pluriformiteit (veelvormigheid) der Kerk, maar in een andere zin dan 
naar voren gebracht is. 
 
MEER DAN EEN EVANGELIE. Is er meer dan een « kerk », of 
gemeente, er is ook meer dan een evangelie, d. i. goede tijding. De 
meerderheid der gelovigen, zowel de gewone als de predikers, menen, 
dat alle evangeliën gelijk zijn. (We verstaan hier onder evangelie 
vanzelf niet de boeken geschreven door Mt., Mk., Luk. of Joh.) Men 
onderscheidt in dezen veel te weinig en sticht zo veel verwarring, 
omdat men al de evangeliën vermengt en er hèt evangelie mee meent 
te brengen. Eerste eis om een goed dienaar te zijn, is te leren 
onderscheiden en het voorbeeld der gezonde woorden goed voor ogen 
te houden. Mede door het dooreenhalen der evangeliën ontstaat de 
grote verwarring, die het Christendom tot een hopeloze doolhof 
maakt. 

Laat ons eens zien welke evangelien de Schrift noemt. Het zijn de 
volgende. 
 
 1 Het Ev. des Koninkrijks, Mt. 4:23, 9:35, 24:14.
 2 Het Ev. van Jezus Christus, Mk. 1:1.
 3 Het Ev. van het Kon. Gods, Mk. 1:14.
 4 Het Ev. der Voorhuid, Gal. 2:7.
 5 Het Ev. der Besnijdenis, Gal. 2:7.
 6 Het Ev. der genade Gods, Hand: 20:24.
 7 Het Ev. Gods, Rom. 1:1; 15:16; 2 Cor. 11:7; 1 Thess. 2:2, 8, 9; 1 

Petr. 4:17.
 8 Het Ev. Zijns Zoons, Rom. 1:9.
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Het is zaak een en ander na te gaan en te beproeven de dingen die 
verschillen. Om oplossing in dezen te verkrijgen, moet men inzien, 
dat, waar evangelie letterlijk betekent: goede tijding of boodschap, 
God niet zo eenvormig is dat Hij niet meer goede tijdingen zou kunnen 
meedelen dan één, b. v. dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om 
zondaren zalig te maken. Zeker, ook dit is een goede tijding, een zeer 
uitnemende zelfs. Maar daarbij blijven Gods goede tijdingen niet 
beperkt. God heeft meer dan dat om te geven. Waar Hij in het O. T. 
reeds veelmaal en of velerlei wijze sprak, doet Hij dat in Zijn 
evangelie niet minder. Daarop moet goed gelet worden. 
 
INDELING. Al deze evangeliën zijn in hoofdzaak tot twee grotere 
groepen te brengen door de onderscheiding, die we in Gal 2:7 vinden. 
Er is n. l. het Ev. der Besnijdenis en dat der Voorhuid. Tot dat der 
Besnijdenis behoren dan bijzonder de eerste drie, tot dat der Voorhuid 
zijn vooral de andere te rekenen. Het Ev. Gods komt op éénmaal na 
steeds bij Paulus voor, het Ev. van Christus uitsluitend bij Paulus, en 
alleen in zijn vroegere Brieven. Afzonderlijk staat dan het evangelie 
der genade Gods en het eeuwig evangelie. Zo hebben we dus: 

I. Het Ev. der Besnijdenis. II. Dat der Voorhuid. III. Het evangelie 
der genade Gods. IV. Het eeuwig evangelie. Over elk een woord. 
 
HET EV. DER BESNIJDENIS. In Dl. I (Uit Israëls Profetie) hebben we er 
reeds op gewezen, dat Christus een dienaar der Besnijdenis is 
geworden om de beloften der vaderen te vervullen. In die lijn ligt het 
Ev. des Kon. Dit wordt slechts drie maal genoemd; tweemaal is het 
verbonden aan het genezen van alle ziekte en alle kwaal onder het 
volk, Mt. 4:23; 9:35, de derde maal, Mt. 24:14, heeft het betrekking op 
het toekomstig Israël, aan hetwelk het Koninkrijk op aarde zal 

 9 Het Ev. der heerlijkheid des zaligen Gods, 1 Tim. 11:11.
 10  Het Ev. van Christus, Rom. 15:19; 1 Cor. 9:12; 2 Cor. 2:12; 

9:13; 10:14; Gal. 1:7.
 11 Het Ev. van Jezus Christus, 2 Thess. 1:8.
 12 Het Ev. der heerlijkheid van Christus, 2 Cor. 4:4.
 13 Het Ev. uwer zaligheid, Ef. 1:13.
 14 Het Ev. des vredes. Ef. 6:15.
 15 Mijn Ev., Rom. 2:16; 16:25, 2 Tim. 2:8.
 16 Een anders(soortig) Ev., dat geen ander is, Gal. 1:8.
 17 Het eeuwig Ev., 0p. 14:6.
 Verder is er sprake van de verborgenheid van het Ev.
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opgericht worden en welke goede tijding het aan de Gode vijandige 
Volken moet bekend maken. Het Ev. van het Kon. Gods in Markus 
valt samen met het Ev. des Kon. Het stelt Hem voor, in Wien God 
volkomen werkt en Wien de Geest niet met mate gegeven werd, Het 
Ev. van Jezus Christus stelt de Persoon des Konings voor. 

Aan Petrus en de andere Elf was het Ev. der Besnijdenis 
toebetrouwd, wat de drie genoemde Evangeliën in zich sluit. Hij moet 
met de anderen het Kon. der hemelen voor Israël weer openen. Dit 
was gesloten door Farizeën en Schriftgeleerden, Mt. 23:13: « Maar 
wee u, Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij sluit het 
Kon. der hemelen voor de mensen, overmits gij niet ingaat, noch 
degenen, die ingaan zouden, laat ingaan. » Het begin dier sluiting 
begon in Mt. 12 met de verwerping van Christus en de lastering tegen 
de Heilige Geest. Deze lastering is het bewust toeschrijven aan Satan, 
wat van Godswege kwam. In Hand. wordt de deur opnieuw geopend 
en komt het aanbod van het Koninkrijk en van de Persoon des 
Konings opnieuw tot Israël. Hand, 2, 3 :12-26, 10:37-43. Het Ev. des 
Kon. is de goede tijding, dat de God des hemels voorgenomen heeft 
een koninkrijk op te richten op aarde, dat politiek, en geestelijk alle 
koninkrijken onder de ganse hemel omvat en waarin Hij Zijn Zoon als 
Opperkoning zal aanstellen, overeenkomstig de belofte aan David 
gegeven, 2 Sam. 7:1-16. Jeruzalem zal van dat koninkrijk de 
hoofdstad zijn, Israël zal het rijk bezitten, alle volken en landen zullen 
aan Israël onderworpen zijn en het volk van Jakobs God zal als 
priesterlijk koninkrijk de wereld ten zegen wezen. Dit Ev. is dus het 
goede nieuws, dat God de beloften, aan de vaderen gedaan, wil gaan 
vervullen. 

Het Ev. des Kon. heeft een viervoudige bediening, n. l. door 
Johannes de Doper, Mt. 3, door Christus en Zijn 12 discipelen, Mt. 10, 
door de Twaalf Israëlietische Apostelen na Pinksteren, Hand, 2-12. De 
vierde bediening is toekomstig, Mt. 24:14 en heeft plaats ten tijde van 
Beest en Valse Profeet. Dan zal andermaal gepredikt worden, dat God 
Zijn Koning gezalfd heeft over Sion, de berg Zijner heiligheid, Ps. 2. 
Niet over Babel, de stad, die dan het koninkrijk heeft over de 
koningen der aarde. 

Dit Ev. kan in onze bedelingen, waarin Israël terzijde gezet is, geen 
voortgang hebben. Voor het ogenblik is zijn betekenis (niet zijn 
kracht) opgeschort. Waar Israël verblind, verhard en verbroken is, 
totdat de volheid der Heidenen inga, heeft het geen zin thans te 
prediken, dat het Kon. aan Israël zal opgericht worden. Geleerd mag 
en moet het worden om te beproeven de dingen die verschillen, maar 
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het prediken ervan als evangelie voor onze bedeling is bewijs, dat men 
het woord der waarheid niet recht snijdt. Het zal eerst in de voleinding 
van de aioon zijn betekenis terug erlangen en dan ook opnieuw 
gepredikt, geproclameerd worden, evenwel niet door de gelovigen uit 
de Heidenen, maar door die uit Israël. 
 
HET EV. DER VOORHUID. Aan Paulus heeft God een ander of nog een 
ander evangelie toevertrouwd. Het is dat der Voorhuid. Dit heeft een 
dubbel karakter, dat Paulus zelf noemt in Rom. 16:26: « ... mijn 
evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der 
verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, 
maar nu geopenbaard is en door de profetische Schriften naar het 
bevel des eeuwigen Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de 
Heidenen bekend gemaakt. » Het: Mijn evangeiie vindt zijn 
voortzetting, aanvulling en diepere ontvouwing in de openbaring der 
verborgenheid, die eerst na Christus' opstanding is bekend gemaakt. 
Die openbaring der verborgenheid betreft de verzoening van 2 Cor. 
5:19, 20: God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende 
». Daarin bidt God als 't ware: « Laat u met God verzoenen ». Betreft 
het eerste deel meer het Ev. van Jezus Christus of het Ev. Zijns Zoons, 
2 Thess. 1:8, Rom. 1:9, het laatste is meer het Ev. der heerlijkheid van 
Christus, 2. Cor. 4:4, of der heerlijkheid des zaligen Gods, 1 Tim. 
1:11. Men kan beide samen vatten in de term het Ev. van Chr., welke 
term alleen in Paulus' Brieven voorkomt. Het evangelie nu, 
aanvangend met rechtvaardiging, voortgaande tot verzoening, 
opleidend tot de heerlijkheid van de Persoon van Christus, is door 
Paulus onder en aan de Voorhuid gepredikt en vormt nu nog de basis 
voor de nog rijkere openbaring van deze bedeling. 

Tot dit evangelie is Paulus afgezonderd, Hand. 13:2, Rom. 1:1. Het 
stelt Christus allereerst en allermeest voor in Zijn priesterlijke 
werkzaamheid. Het leidt tot het stellen in een zoonsverhouding, in de 
St. V. genoemd: de aanneming tot kinderen. Het Ev. der Besnijdenis 
plaatst Israël als onderdaan tot zijn Koning en predikte vergeving der 
zonden. Daaraan moet voorafgaan de bekering. Paulus gaat verder. Of 
beter, God opent door hem een nieuwe sfeer. Hij laat hem de 
rechtvaardiging prediken, d. i. de ontkenning van zonde; de zondaar 
wordt als rechtvaardige voor God gesteld, en hij wordt gerekend als 
hebbende zelf het werk volbracht dat Christus deed, Paulus opent niet 
het Kon. der hemelen, maar de hemelen zelf, hij richt het oog niet naar 
het aardse Jeruzalem, maar naar het Nieuw-Jeruzalem, niet naar de 
heerlijkheid der toekomende maar naar die der laatste eeuw. 
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ALLEEN DOOR PAULUS GEPREDIKT. Het Ev. der rechtvaardiging door 
het geloof is niet door de Twaalf gepredikt. Hier ligt bij velen het 
beginpunt der verwarring. Het Ev. des Koninkrijks omvat vergeving 
der zonden. Het Ev. van Christus geeft meer; het geeft volkomen 
vrijspraak en tenietdoening der zonden door Christus' bloed en dood. 
Dat het Ev. des Kon. van deze dingen niet kon spreken, is duideiijk. 
Aan Zijn discipelen moest Christus na de prediking van het Ev. des 
Kon. nog openbaren, dat Hij moest lijden en sterven. En dat werd door 
hen niet eens aanvaard, Mt. 16:21. « Van toen af ». Hoe kan het Ev. 
des Kon. hetzelfde zijn als het evangelie van Paulus, « Mijn evangelie 
». Paulus' evangelie gaat in op de diepten van Christus' lijden, dood en 
opstanding, dat der Twaalf is getuigenis van Zijn opstanding. Daar 
Israël eerst Christus' Persoon nog moest aannemen, kon Petrus en de 
Elf Paulus' evangelie niet prediken. Paulus' evangelie krijgt eerst dan 
betekenis, als Christus als Gods Zoon aanvaard is. Zij die dit niet 
doen, zijn er ontoegankelijk voor. 

Het Ev. Gods komt behalve in 1 Petr. 4:17 ook uitsluitend bij 
Paulus voor. Het betreft bijzonder de rechtvaardiging door het geloof, 
beloofd in de Profeten, Rom. 1:1. Vandaar kan Petrus er mede op 
wijzen. Hij zelf wilde reeds in Hand. 15 in Paulus' lijn overgaan. Hij 
zegt immers in vs. 11: « Maar wij geloven door de genade des Heeren 
Jezus Christus zalig te worden op zulk een wijze als ook zij, » n. l. de 
Heidenen, d. i. zonder werken der wet. In zijn zendbrief wekt hij 
daartoe zijn lezers op. We vinden daarin, hoewel in meer Joodse 
termen, een aanloop daartoe. Het Ev. Gods is de goede tijding over de 
verdienste door Christus' lijden en sterven verworven. De term loopt 
eenigermate parallel met dat van Christus, maar voert daarbij terug tot 
God uit Wien alle dingen zijn, ook het werk der verlossing. 
 
HET EV. DER GENADE GODS. Deze term komt maar eenmaal voor, 
Hand. 20:24. Paulus wilde zijn loop voleindigen en het Ev. der genade 
Gods betuigen. We zien hierin aanwijzing voor zijn latere openbaring 
van de bedeling der Genade Gods, Ef. 3:1. Is dit zo, dan vinden we de 
nadere uitwerking er van in Efese-Colosse, waarin ten volle Gods 
genade uitschittert. 
 
HET EEUWIG EVANGELIE. Het eeuwig evangelie is niet voor deze 
eeuw, al meent het Adventisme het te moeten verkondigen. Het wordt 
niet gepredikt door mensen, maar door een engel. Het heeft deze 
inhoud: « Vreest God en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns 
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oordeels is gekomen en aanbidt Hem, Die den hemei en de aarde en 
de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. » Op. 14:6. Het is 
voor degenen die op de aarde wonen, vs. 6. Niet voor hen, die tot het 
geslacht der hemelen of tot het Lichaam van Christus behoren. We 
horen hier niets over Christus, geen woord over verzoening of 
verlossing, alleen de roepstem: Geeft God heerlijkheid en aanbidt 
Hem. Het is voor de toekomende eeuw, heet daarom het « eeuwig », 
d. i. aionisch evangelie en wordt aangekondigd in de dag des Heeren. 
Er wordt geen geloof gevraagd, en geen bekering, doch alleen het 
bevel gegeven: Vreest en aanbidt Hem. 

Dit evangelie is dan zeer nodig. Het Beest toch zal zich voor God 
uitgeven, 2 Thess. 2, de Valse Profeet zal mede het Atheisme doen 
hoogtij vieren, het schepsel zal geheel van God vervreemden. Daarom 
is dit evangelie nodig om de volken in de toekomende eeuw tot de 
kennis en erkenning van God terug toe voeren. Voor men het eeuwige 
leven ontvangen kan, moet men God kennen. Die tot God komt, moet 
geloven, dat Hij is en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken. Eerst 
daarna kan Christus Zich openbaren. Kennis van God gaat vooraf en 
die wordt door het eeuwig evangelie gebracht. 
 
EEN ANDER EVANGELIE. In Gal. 1:6 en 7 staan we voor een 
vermenging van evangeliën, die Paulus op het sterkst bestrijdt. De 
Galatiers werden haast, weldra, overgebracht tot een ander (Gr.: 
heteros, d. i. anderssoortig) evangelie. Daar er geen ander is, zegt de 
St. V. Dit is echter onjuist. Er staat: dat geen ander (Gr.: allos, d. i. in 
dit geval: tweede of vervangend) evangelie is. Het willen overbrengen 
had alleen ten doel te ontroeren en het Ev. van Christus te willen 
omkeren. Paulus spreekt hierover een tweevoudig anathema, d. i. 
vervloekt, uit. Noch wij, noch een engel uit de hemel mogen dat 
ondernemen, zegt hij. Galate is gewijd aan het bestrijden van het 
verjoodsen der Voorhuid. Paulus wil geen vermenging van de 
evangeliën van Besnijdenis en Voorhuid, geen bezaaien met tweeërlei 
zaad, geen rok van tweeerlei weefsel. 

De Kerkgeschiedenis geeft ons schier niet anders te zien dan deze 
vermenging, waartegen reeds Paulus in zijn dagen zich zo krachtig 
verzette. Het is wat men later het verroomsen der Kerk heeft genoemd 
en waartegen de Reformatie in verzet kwam. Jammer genoeg is ook 
aan de Reformatie hetzelfde overkomen. De grondfout is het weer 
onder de wet brengen, terwijl we onder de genade leven. Rome doet 
dat met zijn werkheiligheid, de Reformatie met het de wet willen doen 
uit dankbaarheid, terwijl er iets meers nodig is: de aanvulling der wet 
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door de liefde. Het Adventisme ging nog een stap verder en stelde de 
zevende dag als sabbat in en tevens het: raak niet en smaak niet en 
roer niet aan, niet uit hygienisch (gezondheidkundig) oogmerk, maar 
als heiligheids- en heiligingsbeginsel. Col. 2:21. Het is het willen 
verdienen der zaligheid door het doen van goede werken, het menen te 
moeten werken voor God, hetzij om Hem aangenaam te worden, 
hetzij uit vrees van anders de kroon niet te kunnen behalen. Het is de « 
hemel » te willen verwerven door eigen toedoen. De Schrift spreekt 
van « hem die niet werkt ». Het is ook het menen in de wet en niet in 
Christus het voorbeeld te hebben. Rom. 3.24 zegt duidelijk, dat we om 
niet, d. i. zonder enige oorzaak of grond of toedoen onzerzijds 
gerechtvaardigd worden door de verlossing, die in Christus Jezus is, 
dat wij niet moeten leven in en uit eigen geloof, maar uit het geloof 
van Christus, Gal. 2:16, door het geloof van de Zoon Gods, Gal. 2:20, 
Fil. 3:9. 't Is God, Die het willen en werken in ons inwerkt, Fil. 2:13. 
Rom. 7:4 zegt duidelijk, dat we der wet gedood zijn door het lichaam 
van Christus, opdat wij een Ander zouden toebehoren en Gode 
vruchten zouden dragen. 
 
NOMIAAN EN ANTINOMIAAN. Men zal ons tegenwerpen of in de 
schoenen willen schuiven, dat we antinomiaan zijn, d. i. tegen het 
houden der wet. Alsof het der wet gestorven zijn betekent in 
losbandigheid te willen leven. Alsof Rom. 7:4 niet zegt, dat we een 
Ander zullen toebehoren. Alsof we geen vermaak hebben in de wet 
Gods naar de inwendige mens, Rom. 7:22. Alsof er maar één wet is 
om naar te leven, n. l. de wet van Mozes met z'n inzettingen, die onder 
de vloek stelt. Rom. 8:2 spreekt van een veel hogere wet: de wet des 
geestes des levens, die in Christus is. Paulus kent dan ook de 
tegenstelling niet: Wet of Genade, maar Wet des doods en Wet des 
geestes des levens. Hij kent geen Nomiaan en Antinomiaan, hij leert 
dat we in Christus moeten zijn. 

Men onderscheide wel. Israël is in de Wet geplaatst en moest 
verlost worden van de vloek der wet. De Heidenen zijn niet in de Wet 
geplaatst, zij vallen onder de wet des gewetens. Nu is de Wet van 
Sinaï en alle verdere O. T. openbaring er wel om de zonde te doen 
kennen, maar niet om naar die Wet te gaan leven. Waar Christus de 
vervulling, d. i. aanvulling der Wet is, moet men in Hem het beeld 
zoeken, waarnaar we veranderd moeten worden. Dan houdt men geen 
tafelen of inzettingen voor ogen, maar leeft men uit een nieuw hoger 
beginsel en wil navolger Gods zijn, Ef. 5:1. En waar God ons veel 
meer gegeven heeft dan uiterlijke voorschriften, n. l. de Heilige Geest, 
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Die woning voor Christus in ons maakt, daar zijn de onderscheidingen 
van nomianen en antinomianen kinderlijk gebazel, die het werk van 
Gods genade neertrekken. 

De vermenging van « Wet en Genade » of beter: verkeerd toegepast 
evangelie der Besnijdenis en verbogen evangelie der Voorhuid, is 
mede oorzaak van de gebondenheid van de Christenheid. Wat God 
gescheiden heeft, verenige de mens niet. Zelfs een engel heeft daartoe 
het recht niet. Dat niet alle gelovigen Gods grote beloften durven 
aanvaarden, zij toegegeven. Dat God Zijn Wet en Woord als middel 
gebruikt om tot Christus te voeren, blijft waar. Het zijn niet de 
minsten, die « bekommerd zijn vanwege hun zonden » en daarover 
zuchten, die zich « ellendige mensen » gevoelen. Dat neemt evenwel 
niet weg, dat de bedeling en sfeer en tijd, waarin we thans leven geen 
verbinding van « Wet en Genade » toelaat. Tot op Christus is men 
onder de Wet, dan komt de genade. Uit Christus' volheid ontvangen 
wij « genade voor genade ». 
 
CHRISTUS' WEDERKOMST. Deze aioon eindigt met Chrisus' 
wederkomst ter oprichting van het Koninkrijk aan Israël. Dat er voor 
dien nog meer zal plaats hebben voor de gelovigen die Paulus' 
evangelie der Voorhuid mogen geloven, is een tweede zaak waarover 
we nu niet uitweiden. 

De tweede komst van Christus wordt door vele gelovigen onzer 
dagen spoedig verwacht. Velen hunner geloven zelfs, dat de Heere te 
allen tijde kan komen, anderen menen, dat Hij nog even toeft maar dat 
de tijd toch zeer nabij is. O. i. is de Maranatha-verwachting voorbarig. 
Ze is waar t. o. v. het feit, niet t. o. v. de tijd. Wie inziet, dat er eerst 
nog veel profetie moet vervuld worden, dat zelfs Daniël 2 nog voor 
minstens een vijfde deel onvervuld is, dat n. l. nog het 10-
koningenrijk moet ontstaan, dat ook Israëls tempel nog moet 
herbouwd worden opdat de mens der zonde zich daar zal kunnen 
neerzetten, 2 Thess. 2, dat De Openb. nog geen begin van vervulling 
heeft verkregen, dat de vier rijken van Dan. 7 nog niet ontstaan zijn en 
dat,voor de toekomende toorn er is, de groep van 1 Thess. 4 niet 
opgenomen wordt in de lucht, staat met ons op een ander 
gezichtspunt. We loochenen hiermee in genen dele Christus' 
wederkomst, we belijden die, maar we achten haar niet nabij. 
 
DE BRUID UIT ISRAËL. Men zal ons tegenwerpen, dat de Heere elk 
ogenblik kan wederkomen om de Gemeente, die men tegenwoordig 
algemeen de Bruid pleegt te noemen, tot Zich te nemen in de lucht. 
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Deze voorstelling is naar twee zijden onjuist. Vooreerst wordt de 
Bruid niet opgenomen. De bruid gaat noch in het Westen, noch in het 
Oosten de bruidegom tegemoet, maar deze komt tot haar. In het 
Oosten was het de gewoonte, dat de bruid van te voren in haar 
toekomstig huis geleid werd en dat de bruidegom dus eerst bereid had. 
Zo zal Christus de Bruid, die uit Israël is, eerst naar Kanaän voeren, 
waar zij op Zijn komst zal wachten. Bijzonder Sion is de plaats van 
haar verblijf, Jer. 3:14, Jes. 62:1, 4. Van een opname der Bruid is 
daarbij geen sprake. Dat de Bruid uit Israël is, bewijst vooreerst Joh. 
3:29, waar Johannes zegt: Die de bruid heeft is de bruidegom. Hij was 
de vriend des Bruidegoms. En waar noch Johannes, noch ook Christus 
een opdracht hadden buiten Israël te gaan, kunnen we hier niet anders 
zien, dan dat de gelovigen uit de Heidenen niet tot de Bruid zullen 
behoren. Voorts blijkt dat uit Mt. 22, de gelijkenis van het 
bruiloftsmaal. God had geen andere genodigden dan uit Israël. Dacht 
men, dat des Konings Zoon dan een vreemde tot bruid zou nemen. 
Dan uit Isaaks huwelijk. Eliëzer moest gaan naar Abrahams 
maagschap om een maagd te nemen uit zijn, Abrahams, geslacht. De 
Bruid van Christus komt voort uit de Vrouw van Jehovah. Met haar 
alleen is de Heere ondertrouwd geweest, niet met een volk uit de 
Heidenen. Haar zal Hij in de woestijn voeren, Hos. 2:13, zij zal de 
Bruid voortbrengen voor de Bruidegom. Hier komt nog iets bij. Men 
legt zo eenzijdig nadruk op de Bruid. Wordt de Bruiloft des Lams 
alleen gevormd door Bruidegom en Bruid. Zijn er geen genodigden, 
dienaars, vriend des Bruidegoms, broeders des Bruidegoms, verdere 
bekenden en vrienden? Waarom vergeet men die en maakt de Bruid 
mede tot al het bruiloftsgezelschap. 
 
« UIT ». Ten tweede zegt ons 1 Thess. 1 en 4, wanneer de opname 
plaats heeft. Dit geschiedt niet, voordat de grote verdrukking gekomen 
is. Men oordele zelf over een en ander. Volgens de St. V. zegt 1 
Thess. 1:10 « ... en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, 
Denwelke Hij uit de doden opgewekt heeft, (namelijk) Jezus, Die ons 
verlost van den toekomende toorn. » Het Grieks heeft echter: Die ons 
verlost uit de toekomende toorn. Deze groep gelovigen wordt verlost 
uit de toorn, moet er dus eerst in zijn. Christus is in de hemelen, uit
die hemelen moet Hij verwacht worden. Evenals Hij nu in de hemelen 
is er er eenmaal uit te voorschijn treedt, evenzo is die groep gelovigen 
in de toorn om er uit verlost te worden. Let wel, zij worden niet 
gestraft door de toorn, maar er in bewaard. 
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HET ONDERRICHT VAN 2 THESS. Nader bewijs voor een en ander is 
het onderricht, dat Paulus geeft in de tweede Thessalonicenzer Brief. 
Paulus zegt in 2 Thess. dat men niet bewogen moest worden van 
verstand of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door 
zendbrief als van hen geschreven, alsof de dag des Heeren 
tegenwoordig ware. Aldus de betere handschriften. Men dacht toen 
reeds in Thessalonica, dat de dag des Heeren er was omdat men 
vervolgd werd, 2 Thess. 1:4-12. En de Heere verloste hen maar niet 
uit die toorn. Zou Paulus zich dus niet vergist hebben? Paulus gaat nu 
de kenmerken opgeven, waaraan men kan weten, dat de dag des 
Heeren tegenwoordig is. Indien die groep daar nu niets mee te maken 
had, indien zij voor die dag al opgenomen waren, waartoe dan die 
brief. 

We willen er iets uit nagaan. 
Die dag des Heeren met zijn oordelen en toorngerichten, waaruit 

men verlost zal worden, komt niet, zegt Paulus, voordat de afval 
gekomen is. Niet afval van het Christendom, maar dè afval. n. l. die, 
waarvan Dan. 8:23 spreekt, die van Mozes' inzettingen, die leidt tot de 
verbondssluiting niet de komende vorst door het afvallige Jodendom. 
Dè afval van 2 Thess. 2 is de afval van het wetsgetrouwe, hoewel niet 
in Christus gelovende Jodendom. Eerst als die plaats heeft, kan de 
mens der zonde komen. Paulus heeft hen daarover gesproken. Er 
waren ook Jodengelovigen in Thess., zie Hand. 17:4. Die verstonden 
dit zeker niet goed. — De dag des Heeren is nog niet tegenwoordig, 
zegt Paulus. Het woord hier door: aanstaande vertaald, is in 1 Cor. 
3:22, Gal. 1:4 en Hebr. 9:7 door: tegenwoordig vertaald; dit had hier 
ook moeten geschieden. We zien, hieruit, dat de Thessalonicenzen in 
de gedachte leefden, dat eerst de dag des Heeren moest komen, 
zouden zij opgenomen worden. Die dag des Heeren is de O. T. 
oordeelsdag. Hij komt eerst als de bedeling, waarin we nu leven, 
geëindigd is. 
 
EERST KOMT DE MENS DER ZONDE. De opname heeft niet plaats 
voor de mens der zonde er is, het Beest van Op. 13 en de Valse 
Profeet. En in hun tijd begint de dag des Heeren. We willen dat 
nagaan, mede uit 1 Thess. 4. De opname is verbonden met de komst 
van de archangel. Dit is volgens Jud.:7 Michaël. Die staat eerst op, als 
het voor Israël de tijd der grote benauwd held zal zijn, Dan. 12:1, dat 
is, in de eindtijd, als Jeruzalem ingenomen wordt, Zach. 12:2, Dan. 
9:27, Mt. 24:22. Voor dit alles geschiedt, heeft de opname niet plaats. 
1 Thess. 1:10 zegt dan ook niet, dat men verlost wordt vanaf (apo) de 
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toorn, maar uit (ek) de toorn. We zeiden reeds, dat, zoals de Heere in 
de hemelen is en er uit te voorschijn treedt, die groep in de toorn-
gerichten op aarde is en er uit gered wordt. Hierbij zij opgemerkt, dat 
het verlossen uit de toorn niet wil zeggen, dat die toorn ook over hen 
uitbarst. Dat geloven we niet. Evenals Israël in Egypte behouden werd 
uit de plagen (alleen de eerste troffen hen mede), zo zal de Heere die 
gelovigen verlossen uit de toorn, al gaat die over de wereld. 

Een enkel beeld heldere dit op. Een schip dat op zee zijnde, door de 
storm overvallen wordt, kan uit de storm behouden worden door een 
haven binnen te lopen. Het gaat dus wel door de storm heen, maar 
komt er niet in om, wordt er uit bewaard. Een schip dat voor de storm 
gewaarschuwd, niet uit vaart, wordt voor (van af) de storm bewaard, 
komt er heel niet in. Iemand wiens huis niet in brand raakt, hoewel de 
belendende perceelen in de as worden gelegd, wordt uit de brand 
behouden, hij bij wie de brandweer nog net het vuur kan weren, van de 
brand. De Hollanders, die met Heemskerk op Nova-Zembla 
overwinterd hebben, doch weer veilig thuis kwamen, zijn behouden uit 
de poolnacht, de bemanning van het schip van De Rijp geraakte niet in 
die poolnacht, zij werden er voor bewaard. 

Zo nu ook met de gelovigen van 1 Thess. 1:10. Zij worden bewaard 
uit de komende toorngerichten (van De Openb.). 1 Thess. 4:13-18 
wordt dus niet vervuld voor de dag van de toorn gekomen is. De 
opname « der » (lees: ener) gemeente heeft niet plaats voor de dag des 
Heeren er is en deze komt niet voor de Antichristus er is, zowel in 
politiek als godsdienstig opzicht (Beest en Valse Profeet). Zolang deze 
er niet zijn, komt de Heere ook niet weder en kan men Hem niet 
tegemoet gaan. 't Is dus niet: opname, dag des Heeren, maar: dag des 
Heeren en als onderdeel daarvan de opname, 2 Thess. 1:7 leert, dat er 
eerst verkwikking komt in de verdrukking bij de openbaring des 
Heeren Jezus van de hemel met de engelen Zijner kracht. En met deze 
engelen komt Hij niet dan na de grote verdrukking, Mt. 24:29-31. 
 
ONZICHTBARE WEDERKOMST. Het Russellisme meent, dat de Heere 
sinds 1874 onzichtbaar tegenwoordig is. Het is daartoe gekomen door 
de berekeningen van het Adventisme, dat meent dat in 1873 de wereld 
6000 jaar bestaan had. Toen begon het 7 duizendtal jaren. Volgens het 
Russellisme eindigden in 1914 de tijden der Heidenen. Het komt tot 
deze uitkomst door uit te gaan van de stelling, dat de zonden over 
Israël zevenvoudig worden toegedaan. Dit omvat een periode van 7 x 
360 of 2520 jaar. Die zevenvoudige toedoening begon in 606 voor 
Chr., toen Nebukadnezar voor het eerst tegen Jeruzalem optrok. 2520-
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606=1914. Toen brak de Grote oorlog uit waarmee de tijden der 
Heidenen eindigden. 40 jaar was Hij toen reeds onzichtbaar 
tegenwoordig geweest. Volgen we deze beschouwing om te zien of 
deze aioon al geëindigd is. 

Het getal 1873 is onjuist. Christus is volgens strikte 
Schriftchronologie niet geboren in 6000-1873=4127 na Adam, maar 
zoals blijken zal uit ons laatste hoofdstuk, in 4000 na Adams 
schepping. Verder leert de Schrift nergens, dat Hij in 6000 jaar na de 
schepping zal wederkomen. Het getal 606 van het Russellisme is 
evenzo foutief. Nebukadnezar trok niet in 606 op tegen Israëll, maar 
eerst in 496, dus 110 jaar later. Zoals eveneens aangetoond zal worden. 
Afgezien evenwel van dit alles en even aannemend, dat de getallen die 
men ons geeft, juist zijn, dan staan we nog voor deze onoverkomelijke 
moeilijkheid: Hoe kan de Antichristus en Christus tegelijk 
tegenwoordig zijn. De Schrift zegt immers, dat de Antichristus 
tenietgedaan wordt d. i. van kracht ontdaan, door de verschijning van 
Christus' toekomst, of wil men: tegenwoordigheidheid (al heeft het 
woord parousia ruimer betekenis) 2 Thess. 2:8 en 9. Bij Christus' 
verschijning worden Beest en Valse Profeet in de poel van vuur en 
zwavel geworpen. Hoe kunnen ze dan tegelijk tegenwoordig zijn. Dat 
leert immers het Russellisme. (Zij die dit voor een geestelijk vuur 
houden, zullen ons een dienst doen ons mee te delen, wat geestelijke 
zwavel is Op. 19:20). 

De Antichristus is óf het Pausdom. M Rome óf nog broeder de 
gehele niet-Russellistische Christenheid. Nu is z.g. Christus al weder 
gekomen in 1874, maar noch de toenmalige Paus, noch Rome, noch 
wat anders, is toen teniet gedaan. En na bijna 60 jaar nog niet. Wie 
geloven wil, dat Christus al onzichtbaar tegenwoordig is en ziet dat de 
Antichristus er nog is, komt met de Schrift in botsing. Die zegt, dat de 
Heere de zoon des verderfs teniet zal maken door de verschijning 
Zijner toekomst. Dat heeft Hij nog niet gedaan. Een van tweeën: De 
Schrift is niet waar of het Russellisme dwaalt. Als de Heere 
onzichtbaar wedergekomen is en de Antichristus niet te niet heeft 
gedaan, rijst de vraag of Hij het wel ooit zal doen. Er staat niet, dat het 
Russellisme de Antichristus te niet moet doen. De Hèère doet dit. Men 
lette er nog op, dat er staat: de verschijning Zijner toekomst. Gaarne 
vernemen we, wanneer die heeft plaats gehad. Indien in 1874 de 1000 
jaar van Op. 20 begonnen zijn, waarom is Satan dan nog niet 
gebonden. Dit is mede een vraag aan het Russellisme. Hij woedt nog 
even hard als of harder dan vroeger. We staan dus voor het 
merkwaardige feit: Christus is al bijna 60 jaar onzichtbaar 
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tegenwoordig, maar de Antichristus is nog niet teniet gedaan en de 
Satan is nog niet gebonden. Terwijl de Schrift leert, dat dit geschiedt 
bij de verschijning Zijner toekomst of wil men, tegenwoordigheid. 
Men moet ons dit probleem eens oplossen. 
 
HET PAUSDOM DE ANTICHRISTUS? Adventisme en Russellisme 
houden de Antichristus voor een stelsel. Volgens de een is het Rome 
of bijzonder het Pausdom, voor de ander het gehele verkerkelijkte 
Christendom. Leert de Schrift dat ook? Laat ons zien. 

Op. 17:11 zegt, dat het Beest, dat het Adventisme voor Rome 
houdt, een koning is. 't Is bovendien de achtste. Goed, we lezen dus 
adventistisch: Het Beest is het Roomse stelsel, het achtste stelsel 
wordt verdaan. Men voelt, dat gaat niet. Welnu, dan wat anders. Het 
Beest is de Paus; de achtste paus wordt verdaan. Maar er zijn er al 
enige honderden geweest. Ook volgens het Russellisme is de 
Antichristus een stelsel. De Schrift zegt, dat het Beest met 10 
koningen tegelijk zal regeren voor een ure, grondtekst van Op. 17:12. 
Waar zijn dan de 10 andere stelsels. Als het Beest immers een stelsel 
is, moeten het de 10 koningen ook zijn. Verder: Wat is de Valse 
Profeet. Volgens het Adventisme Amerika, volgens het Russellisme 
Engeland. Wat is het nu. De Schrift zegt, dat het een profeet, een 
persoon is; wie nu te geloven? Zie Op. 13:11-18, 19:20. 

Beide: Beest en Valse Profeet, komen in de poel de vuurs. Bij 
Christus' wederkomst. Als nu de Heere al onzichtbaar tegenwoordig 
is, in welke poel des vuurs, die bovendien nog met zwavel brandt, zijn 
de twee « stelsels » geworpen. In welk geestelijk vuur met welke 
geestelijke zwavel brandende. 

Paulus leert anders. Tegenover een persoonlijke Christus staat de 
mens der zonde. Deze zal eenmaal in de tempel Gods zitten. Hij is de 
vorst van het volk, dat in het jaar 70 n. Chr. de tempel verwoest heeft. 
Dan. 9:26. Hij zal met velen het verbond versterken één week, d. i. 7 
jaar, zal slacht- en spijsoffer doen ophouden. Zolang dit alles niet 
vervuld is, kunnen we rustig de toekomst afwachten. Zo lang komt de 
Heere niet weder. Het aller oog zal Hem zien zal op andere wijze 
vervuld worden dan het Russellisme leert. Het meent, dat dit zien een 
waarnemen der feiten is. De Schrift zegt, dat men Hem zal zien. Niet 
de feiten of gevolgen of aanwijzingen, dat Hij er is. 

De komende Heere is de mens Jezus Christus. De komende vorst is 
de mens der zonde. Indien men zich nu verstout voor de mens Jezus 
Christus het stelsel van Christus te lezen, kan men voor mens der 
zonde het stelsel der zonde lezen. Maar omgekeerd, als men de mens 
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Christus Jezus voor de persoonlijke Heere houdt, houde men de mèns 
der zonde niet voor het stelsel der zonde. Dat stelsel der zonde zit 
reeds vervat in het woord zonde. De mens der zonde is een persoon 
die uit de doorgevoerde zonde opkomt en er op voortbouwt. 't Is 
echter een persoon, evenals de Valse Profeet, dus noch Pausdom, 
Rome, enz. Hij zal zitten in de letterlijke tempel te Jeruzalem 
dezelfde, die in Op. 11:1 ook de tempel Gods heet en welks voorhof 
de Heidenen gegeven zal worden. Deze tempel staat in de heilige stad, 
Op. 11:2 Jeruzalem. Hiermee vallen al de « ismen », die er wat anders 
van maken. 
 
WAT IS DE PAROUSIA. Het woord parousia (spr. uit: paroezia), in de 
St. V. vertaald door toekomst, komst, aankomst komt voor in 24 
teksten. 

Mt. 24:3 « Zeg ons wanneer deze dingen zullen zijn en welk zal het 
teken zijn van Uw toekomst en van de voleindiging der wereld (Gr.: 
aioon). » 

Mt 24:27 « Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt 
tot het westen, alzo zal ook de toekomst zijn van den Zoon des 
mensen. » 

Mt. 24:37-39 « En gelijk de dagen van Noach (waren), alzo zal ook 
zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in 
de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten 
huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging 
en bekenden het niet, totdat de zondvioed kwam en hen allen wegnam, 
alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. 

De discipelen vroegen de Heere naar drie dingen: 
 

1  Vr.: Wanneer zullen deze dingen zijn. 
2  Vr.: En welk zal het teken zijn van Uw toekomst. 
3  Vr.: En van de voleinding van de aioon. 

 
De Heere beantwoordt de drie vragen. 

 
Antw. op vr. 1: Mt. 24:4-6. 
Antw. op vr. 2: Mt. 24:7-28. 
Antw. op vr. 3: Mt. 24:29-25:46. 

 
Om: het antwoord op vr. 2 is het ons thans te doen. (Zie voor de 

andere Dl. I: Uit Israëls Profetie). 
Het teken van de toekomst, de parousia, is oorlog, hongersnood, 
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pestilentie, aardbevingen streeksgewijs (grondtekst), vs. 7 als 
inleiding, vs. 8. Verder vervolging, vs. 9 en 10; het opstaan van valse 
profeten, vs. 11, prediking van het evangelie des koninkrijks tot een 
getuigenis voor alle volken, vs. 14, het zien van de gruwel der 
verwoesting staande in de heilige plaats, vs. 15, het vluchten uit 
Judea, vs. 16-20, de grote verdrukking, vs. 21, het optreden van valse 
christussen en valse profeten, vs. 21-26. Men ziet, hoe het teken 
samenvatting is van vele kentekenen van 's Heeren parousia. Wil dat 
nu zeggen, dat de Heere dan al tegenwoordig is? 

De vraag is, wat men onder Zijn tegenwoordigheid verstaat. In Fil. 
4:5 staat: De Heere is nabij. Als we de betekenis daarvan nagaan, 
blijkt, dat dit een nabij zijn is niet met Zijn hulp of kracht of geest, 
maar een lichamelijke, hoewel onzichtbare tegenwoordigheid. Maar 
dat is niet de parousia van Mt. 24. De parousia is 's Heeren tweede 
komst in heerlijkheid tot de aarde. Ze heeft tot doel het gaan 
plaatsnemen op de troon Zijner heerlijkheid, Mt. 25:31. Als zodanig is 
ze een proces, een voortschrijding. Thans zit Christus in Zijns Vaders 
troon, Op. 3:21. De troon Zijner heerlijkheid is de Davidische troon, 
Luk. 1:32. De parousia nu is het gaan van de eene troon tot de andere. 
De parousia is voor ons daarom niet uitsluitend de tegenwoordigheid, 
maar drukt het ganse proces van Christus' komst uit. Het 
Oudhollandse woord toe-komst, dat toen niet de betekenis had van 
thans en niet wees op iets wat in het verschiet gaat gebeuren, drukte 
de betekenis niet ongepast uit al is het nu van betekenis veranderd en 
daarbij verouderd. De toe-komst is het komen van Christus naar de 
troon Zijner heerlijkheid. Dat Hij daarbij ook enige tijd onzichtbaar 
zal zijn, kan zeer wel aanvaard worden; dat Hij onzichtbaar zal 
blijven, niet. Hij komt juist om het Koninkrijk op aarde op te richten 
en te zitten op Davids troon. En waar deze eenmaal stond in 
Jeruzalem, daar kan de troon van Davids Zoon niet anders dan daar 
gevestigd worden. 
 
DE ZICHTBAARWORDING. De zichtbaarwording heeft plaats na de 
grote verdrukking, Mt. 24:29. Dat is de verdrukking van Dan. 12:1. 
Het bewijs levert de tekst zelf. Mt. 24:21 zegt: Want alsdan zal grote 
verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der 
wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dan. 12:1 luidt: En te dier tijd 
zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks 
(Daniëls volk) staat als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal als 
er niet geweest is tot op dienzelven tijd toe, en te dezer tijd zal uw 
volk verlost worden. Waar er niet twee zulke nimmer geweest zijnde 
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verdrukkingen zullen plaats vinden valt Mt. 24 en Dan.12 samen. De 
Heere nu wordt zichtbaar na de verdrukking dier dagen. Zon en maan 
worden eerst verduisterd voor het teken van de Zoon des mensen 
verschijnt. Welk dat teken is, is niet te zeggen. En dan zullen alle 
geslachten des lands (niet der aarde) d. i. al Israëls geslachten de Zoon 
des mensen zien komen op de wolken des hemels, Mt. 24:29, 30. Zie 
Zach. 12:12, Op. 1:17. 
 
DE OPNAME. De parousia heeft meer dan een faze. Dat blijkt ook uit 1 
Cor. 15:23 « Maar een iegelijk in zijn orde, de Eersteling Christus, 
daarna die van Christus zijn in Zijn toekomst » (parousia). Het gaat 
hier over het levendmaken. Die levendmaking — wat nog iets anders 
is dan de opwekking en de opstanding — geschiedt in orden, in 
groepen. Met de laatste bazuin worden de levendgemaakten 
opgenomen. Het Russellisme meent, dat, waar Christus vanaf 1874 
tegenwoordig is, vanaf die tijd de levendmaking der gelovigen plaats 
vindt en wel bij hun sterven. Dit is tegen de Schrift. 1 Cor. 15:23 zegt, 
dat er orden zijn; hiermee wijst het de individuele levendmaking af. 
Vs. 52 zegt, dat die groepen eerst bij de laatste bazuin opgenomen 
worden, niet op het sterfbed. Dan weerklinkt er bovendien geen 
bazuin. En dat de persooniijke opname bij het sterven wegvalt, bewijst 
1 Thess. 4:15, waar de Apostel zegt, dat de levenden de doden niet 
zullen voorkomen, Gr.: eerder zullen aankomen, dus omgekeerd de 
doden de levenden ook niet zullen voorafgaan. Vs. 17 is hierin verder 
afdoende; het zegt, dat zij te samen, Gr. tegelijkertijd, zullen 
opgenomen worden. Men late dus de gedachte varen, alsof men 
individueel bij het sterven de Heere tegemoet zou gaan nu Hij 
tegenwoordig heet te zijn. Dit is tegen de Schrift. De opname 
geschiedt eerst in dat deel der parousia, wanneer de laatste bazuin 
weerklinkt. 

In 2 Thess. 2:1 zijn beide nauw verbonden. Paulus zegt daar: « En 
wij bidden u broeders door (d. i. met het oog op) de toekomst van 
onzen Heere Jezus Christus en onze toevergadering (Gr.: op en 
samenleiding) tot Hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van 
verstand of verschrikt door geest (d. i. van een, die zegt geestesgave te 
hebben) noch door woord (van een die zich voor profeet uitgeeft) 
noch door zendbrief als van ons geschreven (er waren dus toen reeds 
ondergeschoven, onechte brieven) alsof de dag des Heeren (niet van 
Christus) tegenwoordig ware (het woord, door aanstaande vertaald is 
in 1 Cor. 3:22, Gal. 1:4, Hebr. 9:9 door tegenwoordig overgezet). 
Paulus verbindt de parousia aan de dag des Heeren. Voordat deze er 
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is, kan gene niet komen. Reeds in dié tijd geloofde men, dat die dag 
des Heeren er was, zoals thans het Russellisme ook meent. Paulus zegt 
nu, dat er dan nog wat anders te zien is. De mens der zonde moet eerst 
geopenbaard worden en in de tempel Gods zitten. Wat die tempel 
Gods is, leert Op. 11:1, 't is een opmeetbaar gebouw met een altaar, 
staande te Jeruzalem, vs. 8. Zolang dit alles er niet, heeft des Heeren 
parousia ook niet piaats. 

Dat de Heere nu nog niet « tegenwoordig » is, bewijst mede het 
woord « de Heere tegemoet », Gr.: ter ontmoeting van de Heere. Hoe 
kan men iemand, die tegenwoordig is, tegemoet gaan. Hetzelfde 
woord komt nog voor in Mt. 25:6, waar de tien maagden de 
bruidegom tegemoet gingen. Waartoe was dat nodig als hij bij haar al 
tegenwoordig was. Ook in Hand, 28:15 waar de broeders Pauius 
tegemoet gingen. Als Paulus al in Rome was, waarom gingen de 
broeders hem dan nog tegemoet. Zo met de Heere: Als Hij 
onzichtbaar tegenwoordig is, behoeft men Hem niet meer tegemoet te 
gaan. 
 
VERDERE TEKSTEN. In 1 Cor. 16:17 is het woord parousia vertaald 
door: aankomst. « En ik verblijd mij over de aankomst van Stefanus 
en Fortunatus en Archaicus, want dezen hebben vervuld, hetgeen mij 
aan u ontbreekt. » Hier denken we niet alleen aan het tegenwoordig 
zijn, maar ook over de komst dier broeders. De parousia dezer mannen 
hield een zending in, een ambtelijk bezoek. Dat is dan ook de 
betekenis, waarin het in de ongewijde literatuur voorkomt. 

In 2 Cor. 7:6 is sprake van de parousia van Titus, St. V.: de komst 
van Titus. Ook hier geldt het een officiele afvaardiging en zending. 
Dat hier niet allereerst gedacht moet worden aan de 
tegenwoordigheid, volgt uit het slot van het vers: « ... en niet alleen 
door zijn komst, maar ook door de vertroosting, met welke hij over u 
vertroost is geweest. » In 2 Cor. 10:10, Fil 1:26 en 2:12 is parousia 
vertaald door tegenwoordigheid, Ook hier heeft het woord de 
betekenis van ambtelijk, in zekere funktie gebracht bezoek. 

In 1 Thess. 2:19; 3:13; 4:15; 5:23 en 2 Thess. 2:1, 8; 2 Petr. 1:16; 
3:4; 1 Joh. 2:28 betreft het woord de tweede komst van Christus, in 2 
Thess. 2:9 de komst van de zoon des verderfs. In dit laatste vers 
betreft het niet alleen de tegenwoordigheid van het Beest, maar alles 
wat er toe leidt zijn optreden voor te bereiden en uit te werken. Dit 
geschiedt door Satans werking door en in allerlei kracht en tekenen en 
wonderen der leugen. 

We zeiden reeds, dat parousia niet uitsluitend betekent 
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tegenwoordigheid, We zullen dit ook nog bewijzen uit 2 Petr. 3:12, 
waarin sprake is van de toekomst van de dag Gods, waar toe de 
gelovigen, waaraan Petrus schrijft, zich moeten haasten. « ... 
verwachtende en haastende tot de toekomst (parousia) van den dag 
Gods. » Hoe kan men zich haasten naar iets wat tegenwoordig is. Hoe 
kan men zich haasten naar een dag, die nog door een andere dag, de 
dag des Heeren, moet voorafgegaan worden als naar iets dat al 
tegenwoordig is. Wel kan men zich haasten naar de komst van iets, 
niet naar de tegenwoordigheid er van. 

Alles overziende geloven we, dat men het begrip parousia niet te 
eng moet nemen. Het houdt niet alleen het tegenwoordig zijn in, maar 
ook het komen en aankomen. Men kan hier denken aan de betekenis, 
die het woord in die tijden had. Men sprak toen van de parousia van 
de keizer of de koning of de stadhouder. Dat was het officiele, met 
zeker doel gebrachte bezoek. In het woord parousia was alles 
begrepen, wat er mee in verband stond. Men bereidde de wegen, 
versierde de straten, enz. alles ter wille van de parousia. Wie naar de 
reden vroeg, kon ten antwoord vernemen: 't Is voor de parousia van de 
keizer. Evenals ons volk in 1923 het 25 jarig jubileum van de regering 
onzer Vorstin vierde en in dat jubileum alles begrepen was, wat er 
mee verbonden was, n. l. de inrichting en voorbereiding der 
feestelijkheden, de vooravond er van, de rijtocht van de Ruygenhoeck 
naar het Paleis in Den Haag, de daarop gevolgde verdere festiviteiten, 
Haar tocht naar Amsterdam, enz., zo omvatte de parousia van ouds 
niet alleen bloot de tegenwoordigheid van de vorst, maar tevens' alle 
voorbereidselen, al was zijn aankomst in het gewest of bij een stad een 
der eerste hoogtepunten. 

De parousia heeft verschillende fazen. In de parousia valt de komst 
des Heeren met Michaël, 1 Thess. 4:16. Deze heeft niet plaats dan aan 
het eind der grote verdrukking, Dan. 21:1. De parousia is ook als de 
bliksem, gelijk deze overal zichtbaar is, zo zal de Heere, als Hij 
eenmaal zichtbaar wordt, overal gezien worden. Hij zal niet zijn als de 
valse profeten, die in de woestijn of in de binnenkamer zijn, Mt. 
24:27. De dagen der parousia gelijken op de dagen voor de Vloed. Mt. 
24:39. Evenmin nu als de Vloed er al was toen zij aten en dronken, 
evenmin is de Heere al op aarde al is Zijn parousia lopende. Evenzo 
als het ingaan in de ark die tijd afsloot, evenzo sluit 's Heeren komst 
deze aioon af. Dit zal de aardbewoners overvallen, Mt. 24:44. 

Op één ding lette men bijzonder: al deze dingen bewegen zich 
allereerst en allermeest om Israël, zie Mt. 24:15, 16, 20. Ook slaat vs. 
40 en 41 daarop. En zolang dit niet vervuld is, kan men niet zeggen, 
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dat de parousia begonnen is. 
 
DE VERSCHIJNING. De Parousia des Heeren omvat mede het 
tegenwoordig zijn in de iucht, mogelijk nog onzichtbaar, maar blijft 
daartoe niet beperkt. Een deel er van is de verschijning, Zijn merk- en 
zichtbaar wording. In 2 Thess. 2 is sprake van de verschijning Zijner 
toekomst (parousia). De verschijning is een onderdeel der parousia en 
omvat waarschijnlijk mede een reeks feiten die Zijn tegenwoordigheid 
bewijzen. Evenals we weten van de komst van een vorstelijke stoet en 
nu de verschijning er van afwachten, waarmee het komen zich nader 
verwerkelijkt en overgaat in de zichtbare komst, zo heeft ook de 
parousia een deel dat de verschijning heet en welk deel uitloopt op de 
lichamelijke zichtbaarwording, waarbij Hij eerst gezien wordt door 
degenen die Hem verwachten tot zaligheid (behoudenis), Heb. 9:28, 1 
Thess. 1:10, dan voor de geslachten des lands, Zach. 12:12, Op. 1:7 
(aarde = land). 

Het woord: verschijning, Gr. epiphaneia, komt slechts 6 maal voor 
in het N. T., n. l. in: 

2 Thess. 2:8 « ... de verschijning Zijner toekomst. » 
1 Tim. 6:14 « ... dat gij dit gebod houdt tot op de verschijning van 

Christus Jezus. » 
Tit. 2:13 « ... verwachtende de zalige (gelukkige) hoop en 

verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen 
Zaligmaker (Behouder) Jezus Christus. » 

2 Tim. 1:10 « Doch nu geopenbaard is door de verschijning onzes 
Zaligmakers Jezus Christus, Die den dood heeft te niet gedaan... » 

2 Tim. 4:1 « Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, 
Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn 
koninkrijk. » 

2 Tim. 4:8 « Voorts is mij weggelegd de kroon der 
rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter in 
dien dag geven zal en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn 
verschijning hebben liefgehad. » 

In al deze teksten ziet het woord epiphaneia op een verschijning van 
Christus. Uit 2 Tim. 4:1 blijkt, dat de verschijning. onderscheiden 
wordt van het Koninkrijk. In Zijn verschijning komt Hij na de mens 
der zonde te niet gemaakt te hebben, d. i. van kracht ontdaan, 
allereerst om de gelovigen te oordelen, wat geen veroordelen is, maar 
een uitdelen van het loon naar hetgeen zij voor Hem gedaan hebben. 
In Zijn Koninkrijk oordeelt Hij anderen. Men denke hierbij aan de 
eerste en tweede opstanding en het wittetroon gericht. Op. 20. Indien 
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de Heere nu al onzichtbaar tegenwoordig was, zou het oordeel over 
doden en levenden reeds begonnen moeten zijn. We merken daar niets 
van. Ook hieruit moeten we besluiten, dat Hij nog niet tegenwoordig 
is in Zijn parousia. 

In 2 Tim. 1:10 is sprake van Christus' eerste verschijning. Deze 
omvat een reeks van gebeurtenissen waarbij Hij betrokken was. Zijn 
tweede verschijning zal mede wel een reeks feiten omvatten die 
duiden op Zijn persoonlijk bestaan en ook uitlopen op Zijn zichtbaar 
optreden in deze wereld. 2 Tim. 4:8 spreekt over deze tweede 
verschijning. Die moeten de gelovigen lief hebben gehad. 

In welke vorm de tweede verschijning zal zijn, is niet zo direkt aan 
te geven. Wel weten we, dat een der onderdelen zal zijn de 
tenietmaking, Gr.: van krachtontdoening, van de mens der zonde, 2 
Thess. 2:8. Dat Christus hierbij ook zichtbaar zal worden, lijdt geen 
twijfel en in zoverre is de verschijning ook letterlijk zichtbaar. 
Eenmaal zal Hij weder met het lichamelijke letterlijke oog gezien 
worden, Mt. 23:39. Dit behoort vanzeif mede tot de verschijning. 

2 Tim. 4:8 spreekt over hen, die Zijn verschijning hebben liefgehad. 
Er staat niet, dat deze gelovigen die verschijning gezien hebben, zij 
hebben die iiefgehad. Hier doelt Paulus wel op de verschijning Zijner 
toekomst. (Zie nader Dl. III Veelvuldige wijsheid Gods). 
 
DE OPENBARING. In dit verband moet ook nog een woord gezegd 
worden over de openbaring van Christus. Meestal verstaat men hier 
onder zooveel als de verschijning. Schriftuurlijk gaat dit niet op. Het 
Gr. woord apocaluupsis beteekent eigenlijk àf-dekking, onthulling, 
ontsluiering, uittreden uit het verborgen zijn. Bij een apocaluupsis zijn 
altijd voorhangsels weg te nemen. Wat geopenbaard wordt is er wel, 
maar kan zonder meer niet gezien worden. 

Het woord apocaluupsis komt 18 maal voor in het N. T. en is 
meestal door: openbaring vertaald, n. l. in: Rom. 2:5; 8:19; 16:25; 1 
Cor. 1:7; 14:6, 26; 2 Cor. 12:1, 7; Gal. 1:12; 2:2; Ef. 1:17; 3:3; 2 
Thess. 1:7; 1 Petr. 1:7, 13; 4:13; Op. 1:1. Alleen in Luk. 2:32 is het 
vertaald door: verlichting: een licht tot verlichting der Heidenen. 
Simeon zegt: een licht tot openbaring der Heidenen, d. i. om hun het 
omwindsel van het aangezicht te nemen en het bedeksel, waarmee alle 
natiën bedekt zijn, Jes. 25:8: « Te dien dage zal men zeggen: Zie, 
Deze is onze God, wij hebben Hem verwacht » vs. 9. Het woord 
openbaring in Luk. 2:32 zegt meer dan het woord verlichting in de St. 
V. Het betekent een onthulling, een doen wegvallen van bedekkingen, 
wat bij verlichting niet het geval is. Men ziet dat de geinspireerde 
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tekst krachtiger is dan de vertaalde. 
Thans is Christus verborgen in God, Col. 3:3. Wanneer Christus uit 

die verborgenheid gaat uittreden, begint Zijn Openbaring, het bewijs, 
dat Hij bestaat. 

Als men de Schrift konkordantisch nagaat, blijkt, dat een 
openbaring van Godswege steeds iets is, dat gelovigen betreft, geen 
ongelovigen. Op. 1:1 spreekt dan ook van: Zijn knechten. 

Wil men ailes enigszins in hoofdlijn samenvatten, dan zou men 
kunnen zeggen: De openbaring is het meest omvattende. Ze wijst de 
gelovigen op de komende Koning-Priester. Deelen er van zijn de 
parousia en de epiphaneia, de toekomst en de verschijning. Zijn 
tegenwoordigheid blijkt voor de buitenwereld allereerst uit de 
omstandigheden. Eindelijk wordt Christus zichtbaar gezien door op 
aarde te komen en te zitten op de troon Zijner heerlijkheid, na eerst in 
Jeruzalem Zijn intocht te hebben gehouden, Mt. 23:39. 
 
DE VOLEINDING DER EEUW. Er is verschil tussen voleinding en 
eindpunt. De voleinding is het naar elkaar toebuigen der hoofdlijnen, 
der hoofd stromingen, het eindpunt het einde der samenvloeiende 
stromingen, der toebuigende lijnen. Evenals bij een eindstation van 
verschillende kanten de lijnen zich naar het eindpunt richten en dan 
eindelijk op een lijn uitlopen die tot eindpunt, tot terminus, heeft het 
station, zo ook met de hoofdlijnen van de aioon. 

Die hoofdlijnen zijn er dan drie: De Jood, de Heiden, de Gemeente 
Gods, 1 Cor. 10:32. Deze zullen in de eindtijd bijzonder gezien 
worden. De Jood is het onbekeerde Israël met een deksel op het 
gelaat, 2 Cor. 3, de Heiden de Gode en Israël vijandige Volken, de 
Gemeente Gods de gelovigen uit Israël en de Heidenen. Het eindpunt 
is Christus' komst, waarmee de aioon afsluit. Moge er in onze dagen 
enige ombuiging gezien worden, de voleinding, de sunteleia, de 
samenbuiging en sameneinding is er nog niet. Veel minder nog het 
eindpunt, het einde, Mt. 24:6. Zal dit komen, dan moet eerst de zon 
verduisterd worden, de maan haar schijnsel niet meer geven, de 
sterren van de hemel vallen, de krachten der hemelen bewogen 
worden vs. 25. We leven thans niet in die tijd van het einde. De hoop 
onzer bedeling ligt dan ook niet in de toekomst van Christus, maar is 
een hogere, het met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid, Col. 
3:4. 
 
HET EINDPUNT. De voleinding voert naar het eindpunt. De voleinding 
is de dag des Heeren; aanvangend met of in Daniëls 70  jaarweek. 
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De andere 69 zijn voorbij, de 70 komt nog en is nergens in de 
historie aan te wijzen. (Zie Dl. I: Het boek Daniël). Voor die 70ste 
jaarweek aanvangt, moet de lijn met Israël weer zijn aangeknoopt, 
moet het zijn tempel terug hebben, moet zijn offerdienst hersteld zijn. 
Eerst dan kan de mens der zonde, het Beest, de offers doen ophouden 
en zich zelf als een god in die tempel zetten. Onderwijl is de dag des 
Heeren ingetreden. Het laatste deel van onze aioon wordt gevormd 
door de 7 jaar van Dan. 9:27, het laatste onderdeel door de 42 
maanden, de tijd, tijden en een halve tijd of de 1260 dagen, waarin 
Israël, de Vrouw van Op. 12, vervolgd wordt. Dan zal de grote 
benauwdheid voor Jakob aanbreken, waaruit hij nochtans verlost zal 
worden, Jer. 30:7. Dat heeft plaats als de Heere uittrekt uit Zijn plaats, 
nederdaalt, op de hoogten der aarde treedt, Mich. 1:3. Dan zullen Zijn 
voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. 
Die berg zal gespleten worden van oosten naar westen, de twee 
helften zullen wijken naar noorden en zuiden, zoodat een vallei 
ontstaat, waardoor Israëls overblijfsel kan ontkomen. Zach. 14. 

Evenwel — ook dan nog is het einde er nog niet ten volle. Wel 
lopen de gebeurtenissen dan op de lijn van het einde, maar het 
eindpunt der parousia is nog niet bereikt. De Heere moet nog 
uittrekken om te Armageddom, Op. 16:16, in de vlakte van Jizreel 
tegen het Beest te strijden. Andermaal wordt de hemel geopend en zal 
Christus, rijdende op het witte paard, uitgaan om tegen de verzamelde 
legers te strijden, Op. 19:11-21. Christus' parousia bevat dus meer dan 
een onderdeel, meer dan een faze. De parousia in engere zin begint bij 
het neerdalen in de lucht, een der onderdelen is Zijn komst op de 
Olijfberg. Dezelfde toch, die in Zach. 14 Jehovah heet, is Hij, Die als 
Christus in het vlees is gekomen. Mich. 2:13, Jer. 23:5 en 6 e. a. 
Armageddon is een nieuwe faze. Tussen die onderdelen verloopt een 
zekere tijd, een tijd vol gevaren. Nog is het einde er niet. Daarom zegt 
Dan. 12:12: « Welgelukzalig (d. i. Gelukkig) hij, die verwacht en 
raakt tot duizend drie honderd vijf en dertig dagen. » Dat is 75 dagen 
na de laatste 3 1/2 jaar (42 mnd. of 1260 d.) Dan komt het laatste 
onderdeel en trekt Christus als Koning Jeruzalem binnen. « Gij zult 
Mij van nu aan niet zien tot dat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die 
komt in den naam des Heeren, » Mt. 23:39. Ook hieruit volgt, dat Hij 
letterlijk zichtbaar wederkomt. Even zo goed als Hij zichtbaar de 
eerste intocht gehouden heeft, even zo goed zal Hij letterlijk zichtbaar 
de tweede houden. Gij zult Mij niet zien totdat... Dus daarna wel. Dan 
is ook de opstanding ten laatste dage, d.i. op de laatste dag, en begint 
de Heere Christus op de berg Sion te regeren. Daarna gaat deze aioon 
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over in de toekomende. 
 
 

4. De Wedergeboorte. 
 

De 4  aioon. 
 
TOT IN EEUWIGHEID. Als Christus Zich zet op de troon Zijner 
heerlijkheid, Mt. 25:31, vangt de toekomende aioon aan, de tijd der 
Wedergeboorte, waarin Israëls apostelen op 12 tronen zullen zitten, 
oordelende de 12 geslachten Israëls. Paulus is niet een van de 12, hij is 
de apostel der Heidenen. Men geve hem niet een dier tronen. Oordelen 
wil nog niet zeggen verdoemen. Oordelen is een zaak tot beslissing 
brengen, recht zetten. We leren dat uit het O. T. Hemel en aarde 
worden opgewekt zich te verheugen, want Hij komt om de aarde te 
richten, Ps. 96:13, 98:9, Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, 
en de volken met Zijn rechtmatigheid. Richten is recht zetten en 
daarmee herstellen wat eens scheef was. En wat is thans recht in deze 
wereld. 

In de toekomende eeuw zal dit anders zijn. Dan begint de 
wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond 
van Zijn heilige profeten van de eeuw af (grondtekst Hand. 3:21). 
Naar die eeuw zagen Israëls vromen uit. T. o. v. die eeuw toch heeft 
God beloofd, dat Hij het land Kanaän aan Abram ent zijn zaad zou 
geven, Gen. 13:15. « Tot in eeuwigheid » zegt de St. V. Het Hebr. 
heeft: ed olam, d. i. de (hele) duur der eeuw, ononderbroken. Israël 
heeft het land slechts een weinig tijds bezeten, Jes. 63:18. Dan 
ontvangt het 't sierlijke land de hele duur der eeuw. 

Basistekst voor de toekomende eeuw is dus Gen. 13:15. Wie de 
Schrift wil verstaan, moet de openbaring Gods opbouwen uit het 
voorgaande. De eeuw waarvan Gen. 13:15 spreekt, was voor de O. T. 
gelovige een zeer lange toekomst, waarvan de duur verborgen was. 
Het werkwoord olam betekent dan ook verbergen. De O. T. gelovige 
dacht niet aan een tijdloze eindeloosheid. De eeuwigheid was voor 
hem tijd. Hij zag daarin geslacht op geslacht volgen. (Zie hfdst. I 
Onderdeel: In E., van gesl. tot gesl.) Wie zo het O. T. en ook het N. T. 
niet verstaan kan, komt tot een idee dat aan de H. S. vreemd is. De 
eeuwigheid van de O. T. gelovige kan gevolgd worden door een « en 
verder », olam va ed. Mozes is de eerste, die hiervan spreekt in Ex. 
15:18. Eerst Paulus overziet de eeuwen ten volle. Door hem ook hierin 
na te volgen, kan men inzien, dat de toekomende eeuw staat in het 
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teken van Israëis herstel. Op grond van Gen. 13:15. Abram heeft nog 
nimmer dat land bezeten, zelfs geen voetstap er van, Hand. 7:5; hij is 
er een vreemdeling in geweest, Heb. 11:9. Zal dit woord dus vervuld 
worden, dan ligt de vervulling in de toekomst, want Abraham is 
gestorven. Hij moet eerst opstaan om weer deel te hebben in dit leven. 
In Dl. I (Uit Israëls profetie) hebben we reeds gewezen op de reëele 
vervulling der onvervulde profetie over Israël handelend, aan dat volk 
in de toekomst. We willen hier dit punt, eenigszins van een andere 
zijde bezien en wat korter nogmaals belichten, opdat nog meer O. T. 
teksten ons duidelijker toe mogen spreken. 
 
ISRAËLS HERSTEL. De Heere zal aan Zijn onvoorwaardelijk verbond 
van Gen. 12 en 17 en aan Zijn eed van Gen. 22 gedenken, ook als zij 
in het land hunner vijanden zijn, Lev. 26:44. Hij kan Zichzelf ook 
hierin niet verloochenen. Hij zal met hen een nieuw verbond maken, 
waarin Hij alles verricht, waarin Hij de Eene is. Gal. 3:20, Jer. 31. 
Dan zal Hij ook het Davidisch verbond verwerkelijken. Aan David 
toch heeft Hij niet alleen beloofd, maar met een eed bezworen, Ps. 
89:36, dat zijn, Davids, koninkrijk « tot in eeuwigheid » voor zijn, 
Davids, aangezicht zal zijn, 2 Sam. 7:16. Ook dit is nog onvervuld. 
David moet daartoe eerst opstaan om daarvan getuige te zijn. 

Hij Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem 
bewaren als een herder zijn kudde, Jer. 31:10. Dat is nog nimmer 
uiteindelijk vervuld, want Jakobus schrijft nog aan de 12 stammen in 
de verstrooiïng, Jak. 1:1. En dat was, nadat de Goede Herder gekomen 
was. Hij zal dus dit woord verder moeten vervullen. Daartoe zal Hij 
andermaal komen, nu als de Grote Herder, Hebr. 13:20. Zie ook 1 
Petr. 2:25, Hij zal dan andere herders aanstellen en Zelf de Overste 
Herder zijn, 1 Petr. 5:4. Zie ook Mt. 1:21 en Ez. 34. 
 
IN JESAJA. De wedervergadering van Israël zal Hij tot stand brengen 
door een banier op te richten onder de Heidenen. Dan zullen de 
verdrevenen van Israël en de verstrooiden uit Juda vergaderd worden 
van de vier einden des aardrijks, Jes. 11:12. Dat ook dit nimmer 
vervuld is, is duidelijk uit de geschiedenis. Israël is nimmer in 
massaliteit uit Assur en Babel, laat staan van de vier einden des 
aardrijks wedergekomen. Ook is nimmer vervuld wat in Jes. 49 staat: 
« Dan zullen de Heidenen uw zonen in de armen brengen en uw 
dochteren zullen op den schouder gedragen worden. » Jes. 49:22. 

Men lette er op, dat het begin van dit vers dezelfde woorden heeft 
als Jes. 11:12. Jes. 11 is voor het grootste deel toekomstig. Het is 
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vervuld tot vs. 4 b. Verder niet. Jes. 49 is mede toekomstig. Christus, 
de Knecht des Heeren, zal de stammen Jakobs weder oprichten en de 
bewaarden (gevangenen) in Israëi wederbrengen 49:6. Israël liet zich 
in de eerste komst niet verzamelen, vs. 5. Messias werd wel 
verheerlijkt, maar er was niets voor Hemzelf, Dan. 9:26, Joh. 1:11. Op 
« de tweede reis » evenwel zullen zij komen van Noorden en Westen 
en uit het land Sinim (China ?), 49:12. Dan zal de Heere Zijn volk 
troosten, vs. 13. Evenmin als een vrouw haar zuigeling kan vergeten, 
zal de Heere Sion vergeten. En zo gene vergate, Hij vergeet niet, vs. 
13-16. Men leze ook het vervolg van dit schoone hoofdstuk en het 
verdere van Jes. als gegeven voor Israël. 
 
IN JEREMIA. Ook Jer. spreekt van dat herstel. Jer. 16:14, 15: « 
Daarom, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat er niet meer zal 
gezegd worden: Zo waarachtig als de Heere leeft, Die de kinderen 
Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar: Zo waarachtig als de 
Heere leeft, Die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van 
het Noorden en uit al de landen waarhenen Hij ze gedreven had, want 
Ik zal ze wederbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven had. »

Een deel zal door « vissers » en « jagers » tot hun land wederkeren, 
vs. 16. De « vissers » zijn zij, die ijveren om Israël weer in zijn 
nationaal tehuis te brengen. Het schijnt ons toe, dat het Zionisme 
mede daartoe werkzaam is. De « jagers » zijn zij, die Israël vervoigen 
en opjagen zullen. De toekomstige Jodenvervolgingen zullen mede 
moeten dienen om Israël op zijn plaats te brengen. 

Jer. 30:10, 11 « Gij dan vrees niet, o Mijn knecht Jakob, spreekt de 
Heere en ontzet u niet, Israël, want zie, Ik zal u uit verre landen 
verlossen en uw zaad uit het land hunner gevangenis en Jakob zal stil 
en gerust zijn en daar zal niemand zijn, die hem verschrikt. Want Ik 
ben met u, spreekt de Heere, om u te verlossen; want Ik zal een 
voleinding maken met al de Heidenen.; waarhenen Ik u verstrooid 
heb, maar met u zal Ik geen voleinding maken. » 

Jer. 318, 9 « Ziet, Ik zal ze aanbrengen uit het land van het Noorden 
en zal ze vergaderen van de zijden der aarde; onder hen zullen zijn 
blinden en lammen, zwangeren en barenden te samen; met een grote 
gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. » Zie ook vs. 9. Vs. 
10,11: 

« Hoort des Heeren woord, gij Heidenen, en verkondigt in de 
eilanden die verre zijn en zegt: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal hem 
weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de 
Heere heeft Jakob vrijgekocht en Hij heeft hem verlost uit de hand 
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desgenen, die sterker was dan hij » vs. 12. « En zij zullen voortaan 
niet meer treurig zijn. » 

Wij vragen: wanneer is dit ooit zo vervuld. De Kerktheologen gaan 
door te beweren, dat al die beloften al vervuld zijn in de terugkeer uit 
Babel. Men leze echter Jer. 31 aandachtig verder. Dan zal men ook 
vinden, dat God Israël niet zal verwerpen om alles wat zij gedaan 
hebben, vs. 37. Volgens de Kerktheologie is dit wel geschied, Israël 
heeft afgedaan. Laat ons echter geen aandacht schenken aan dit 
mensen woord en liever Gods Woord laten spreken. Nemen we 
daartoe een nieuwe profeet, Ezechiël. 
 
IN EZECHIËL. Ezechiël spreekt ook over Israëls herstel. Ez. 11:17: « 
Ja Ik zal u vergaderen uit de Volkeren en u verzamelen uit de landen, 
waarhenen gij verstrooid zijt en Ik zal u het land Israëls geven. En Ik 
zal hun eenerlei hart geven en zal een nieuwe geest in het binnenste 
van u geven en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal 
hun een vlezen hart geven. En zij zullen daarhenen komen en alle 
deszelfs verfoeiselen en alle deszelfs gruwelen van daar wegdoen. » 

Die nieuwe geest en dat ene hart heeft Israël nog nooit bezeten. 
Christus' komst bracht de verdeeldheid aan het licht. Hij kwam, zegt 
Hij Zelf, niet om vrede te geven, maar veeleer verdeeldheid, Luk. 
12:51, 52. Voor Ez. 11 dan ook vervuld wordt, moet Elia komen. Hij 
zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen en omgekeerd. 
Mal. 4:6. Zie ook wat de engel van Johannes de Doper zegt, Luk. 
1:17. Eerst dan zal God voor het oog aller Heidenen geheiligd worden, 
Ez. 36:13-25, dan zal God zijn eer zetten onder de Heidenen. Ez. 
39:25, 28: « Daarom zo zegt de Heere: Nu zal Ik Jakobs gevangenen 
wederbrengen en zal Mij ontfermen over het ganse Huis Israëls. Dan 
zullen zij weten, dat Ik de Heere hunlieder God ben, dewijl Ik ze 
gevankelijk heb doen wegvoeren onder de Heidenen, maar heb ze 
weder verzameld in hun land en heb niemand van hen overgelaten, d. 
i. achtergelaten. » Als al die dingen na de Ballingschap vervuld waren, 
waarom ontmoeten we dan nog overal Joden? 
 
IN AMOS. Over Amos 9:11-15 spraken we al in Dl. I. Zie ook Zefanja.
 
IN MICHA. Micha voorzegt in 2:12, 13: « Voorzeker zal Ik u, o Jakob, 
gans verzamelen, voorzeker zal Ik Israëls overblijfsel vergaderen... De 
Doorbreker (Christus) zal voor hun aangezicht optrekken, zij zullen 
doorbreken en door de poort gaan en door dezelve uittrekken en hun 
Koning zal voor hun aangezicht henengaan en de Heere aan hun spits. 
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» 
De Doorbreker is Christus, de Heere de Koning der Joden, de 

Koning Israëls. Nimmer is dit vervuld, de Koning is gekruisigd, De 
dag moet nog komen, waarin Zijn volk zeer gewillig zal zijn in de dag 
Zijner heerkracht. 
 
IN ZEFANJA. Zef. 3:19, 20 zegt: « Zie, Ik zal te dien tijde al uw 
verdrukkers verdoen en Ik zal de hinkenden behoeden en de 
uitgestotenen verzamelen en Ik zal ze stellen tot een lof en tot een 
naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Te dien tijde 
zal Ik u herwaarts brengen, ten tijde namelijk, als lk u verzamelen zal; 
zekerlijk zal Ik u zetten tot een naam en tot een lof onder alle volkeren 
der aarde als Ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de 
Heere. » 

Niemand kan aantonen, dat deze voorzeggingen over Israël vervuld 
zijn. Israël is nog nimmer geheel hersteld, en thans nog overal 
verstrooid. En al ware het hersteld, dan is het toch andermaal weer 
verstrooid, nu in vele landen. Am. 9:15 zegt: « Ik zal ze in hun land 
planten en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit het land, dat Ik hun 
gegeven heb, zegt de Heere, uw God. » Dit woord reikt verre uit boven 
terugkeer uit Babels gevangenschap. Indien Israël toen al hersteld 
ware, is het weder uitgerukt. In Amos zegt de Heere, dat zij niet weder 
uitgerukt zulien worden. 

Men vergeestelijke deze profetie niet door haar uit te 1eggen voor « 
de Kerk ». Die heeft geen aardse roeping, wordt niet gesteld tot een lof 
onder alle volken; zij is gezet in het overhemelsche, Ef. 2:6, 1:3. 
 
IN HAGGAI. Hagg. 2:6, 7, 8 « Want alzo zegt de Heere der 
heerscharen: Nog een weinig tijds zal het zijn en Ik zal de hemelen en 
de aarde en de zee en het droge doen beven, ja Ik zal al de Heidenen 
doen beven. » Aan dit woord denkt de Heere Jezus in Mt. 24 als Hij 
voorspelt, dat de krachten der hemelen bewogen zullen worden, 
271:29. Dit is toekomstig. Maar dan ook vs. 8 b, 10: « en zij zullen 
komen tot den Wens aller Heidenen en Ik zal dit Huis met heerlijkheid 
vervullen, zegt de Heere der heerscharen. De heerlijkheid van dit 
laatste Huis zal groter zijn dan van het eerste, zegt de Heere, en in deze 
plaats zal Ik vrede geven, spreekt de Heere der heerscharen. » Vs. 10 a 
kan beter aldus gelezen worden: De laatste heerlijkheid van dit Huis 
zal groter zijn dan de eerste. 

De armelijke uitlegging der Kerktheologie past dit toe op de tempel 
die stond ten tijde van Christus, omdat Hij daarin opgetreden is. Ze 
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ziet voorbij, dat de Heere hier doelt op de toekomstige paleistempel 
van Ezechiël. Zie Ez. 43:2, 4, 5 enz. Dan eerst zullen de Heidenen 
komen tot de Wens aller Heidenen, Christus, en dan zal de Heere dit 
Huis, de tempel, met heerlijkheid vervullen. « Dit Huis » heeft geen 
betrekking op het gebouw, maar op de aard er van, op het een tempel 
zijn. 

We mogen er zeker wel terloops op wijzen, dat er telkens weer 
staat, dat de Heere alzo spreekt. Hij heeft voorzien, dat er mensen 
zullen komen, geleerden, doctors, professoren, andere kerkelijke 
autoriteiten, die wat anders zeggen. Telkens wordt ons nu verzekerd, 
dat de Héére gesproken heeft. En het zal zijn zoals Hij gezegd heeft. 
Waar geenerlei noodzaak voor ligt om van de letterlijke zin af te 
wijken, moeten die plechtige verzekeringen des Heeren genomen 
worden zoals ze er staan. 
 
IN ZACHARIA. Zien we nu wat de Heere ons door Zacharia voorzegt. 
Zach. 8:3 « Alzo zegt de Heere: Ik ben wedergekeerd tot Sion en Ik 
zal in het midden van Jeruzalem wonen en Jeruzalem zal geheten 
worden een stad der waarheid en de berg des Heeren der heerscharen 
een berg der heerlijkheid. » 

In Ex. 29:45 beloofde de Heere dit reeds. In de Schechinah, de wolk 
die op de tabernakel rustte, openbaarde Hij, dat Hij bij Israël wilde 
zijn. Evenwel, Hij moest Zijn aangezicht nog verborgen houden. Na 
de zonde van het gouden kalf kon niemand Zijn aangezicht neer zien 
en leven. Dit duurde tot op Zijn vleeswording. Toen openbaarde Hij 
Zijn aangezicht voor Israël. In mensengestalte. Israël kende Hem niet. 
Dit is evenwel voor Hem geen belemmering om eenmaal niet alleen in 
een wolk, maar openbaar bij hen te wonen. Zij zullen Hem zien. Niet 
alleen als Doorstokene, maar ook als Koning in zijn schoonheid, Jes. 
33:17. 

Nu volgen de schilderachtige verzen 5 en 6: 
« Alzo zegt de Heere der heerscharen: Daar zullen nog oude 

mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem en ieder 
zal zijn stok in de hand hebben vanwege de veelheid der dagen. En de 
straten dier stad zullen vervuld worden met jongens en meisjes, 
spelende op haar straten. Alzo zegt de Heere: Omdat het wonderlijk is 
in de ogen van het overblijfsel dezes volks in deze dagen, zou het 
daarom ook in Mijn ogen wonderlijk zijn spreekt de Heere der 
heerscharen. » Dit woord zegt Zacharia, een profeet, opgetreden na de 
Ballingschap, ongeveer 410 voor Chr., terwijl de Ballingschap 
eindigde in 426. (Zie laatste hoofdstuk). Dit woord was wonderlijk 
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voor het volk in zijn dagen, « in deze dagen », bewijs dat het toen niet 
vervuld is. De Heere gaf dan ook de tijd aan, waarop het zou (en zal )
vervuld worden. Zie vs. 7 en 8: 

« Alzo zegt de Heere der heerscharen: Zie Ik zal Mijn volk 
verlossen uit het land van den opgang (het Oosten) en uit het land van 
den ondergang der zon (het Westen) en Ik zal ze herwaarts brengen, 
dat zij in het midden van Jeruzalem wonen zullen en zij zullen Mij tot 
een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn in waarheid en in 
gerechtigheid. » 

Met lette er nogmaals op, dat dit een deel is van een profetie, 
gesproken tot de wedergekeerden uit Babel. De Heere belooft hun nog 
meer. En dit is nog nimmer door Hem vervuld. Evenzo lette men op 
de term: Heere der heerscharen, die telkens voorkomt. Hij wijst op 's 
Heeren toekomstig komen met Zijn heiligen, 2 Thess. 1:7, Joël 3:11. 
Dit zijn niet de gelovigen, maar de engelen Zijner heerkracht, Ps. 
103:20, 21. 

Men leze verder Zach. 10:9-12 en hfdst. 12-14. We bewezen reeds 
in DI. I, dat deze hoofdstukken onvervuld zijn. Nog nimmer heeft 
Israël Christus wedergezien, Hem, de Heere, Die zij doorstoken 
hebben 12:10, nog nimmer is Hij wedergekomen op de Olijfberg, 
14:4, nog nimmer zijn de volken van jaar tot jaar opgegaan om de 
Heere te Jeruzalem als Koning te aanbidden, 14:16, nog nimmer 
hebben zij van jaar tot jaar het Loofhuttenfeest gevierd, 14:17. 
 
ISRAËLS TOEKOMSTIGE EENHEID. Men weet, dat Israël na. Salomo's 
dood in tweeën gedeeld is, het Huis Juda en het Huis Israël. Nimmer 
is die tweeheid vervangen door een eenheid. Toch zal het daartoe 
komen. 

Jer. 3:18 « In die dagen zal het Huis van Juda gaan tot het Huis 
Israëls en zij zullen te samen komen uit het land van het Noorden in 
het land. dat Ik uwen vaderen ten erve gegeven heb. » Zie ook Jer. 
30:3. 

Jer. 31:1 « Ten zelven tijde, spreekt de Heere, zal Ik allen 
geslachten Israëls tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. »

Jer. 50:4, 5: « In dezelve dagen en tenzelven tijd, spreekt de Heere, 
zullen de kinderen Israëls komen, zij en de kinderen van Juda te 
samen, wandelende en wenende zuilen zij heengaan en den Heere hun 
God zoeken. Zij zullen naar Sion vragen, op den weg herwaarts zullen 
hun aangezichten zijn, zij zullen komen en den Heere toegevoegd 
worden met een eeuwig, verbond (Hebr.: verbond der eeuw) dat niet 
zal worden vergeten. » 
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In welke dagen is dat. Als Babel geoordeeld wordt. En dat is 
toekomst, want Johannes beschrijft ons dat oordeel nog lang nadat het 
volk uit Babel was wedergekeerd, Op. 18. 

Jer. 50:20. « In die dagen en te dien tijde, spreekt de Heere, zal 
Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar zij zal er niet zijn en de 
zonden van Juda, maar zij zullen niet gevonden worden, want Ik zal ze 
dengenen vergeven, dien Ik zal doen overblijven. » Zie ook vs. 33 en 
34. 

Ezechiël schrijft ook over die vereeniging in hfdst. 37:15-28. De 
twee houten worden tot een hout; vs. 22: « Ik zal ze maken tot een enig 
volk in het land op de bergen Israëls, en zij zullen allen te samen een 
enigen Koning tot koning hebben en zij zullen niet meer tot twee grote 
volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. »

Nimmer is er enig spoor van vervulling aan te wijzen. Ook 
geestelijk niet, want het z. g. « geestelijk Israël » van het Christendom 
is erger verdeeld dan Oud-Israël. Bovendien zijn de « geestelijke Joden 
» onder de Christenen nog niet tot de volmaaktheid gekomen, want in 
de nieuwe mens des harten is noch Jood noch Griek. Wie nog « 
geestelijk Jood » of « geestelijk Israël » is, staat niet in de hogere 
bedeling van Efeze, waarin ook dit wegvalt. 
 
BEMINDEN OM DER VADEREN WIL. Zo blijkt over de hele lijn, dat 
deze woorden onvervuld zijn. Israël is vijand om des evangelies wil. 
Toch is het Gods beminde om der vaderen wil. En gans Israël zal 
eenmaal « zalig » d. i. behouden worden, Rom. 11. De bekering van 
Israël zal plaats hebben in de toekomende eeuw. Een deel zal dan reeds 
zijn wedergekeerd in het land zijner vaderen. Voor de wederkomst is 
er reeds een tempel, 2 Thess. 2. Daarin zal het Beest plaats nemen als 
een god. Het dal van doodsbeenderen wordt tot een heer van lichamen, 
waarin geen geest is. God zal eenmaal Zijn geest in hen geven. Zij 
zullen leven, Ez. 37:14. De Heere zal Zijn Geest over hen uitgieten, de 
Geest der genade en der gebeden, Zach. 12:10. 

Alle bovenstaande beloften blijven onverzwakt van kracht voor 
Israël. De vervulling heeft plaats in de toekomst, merendeels in de 
toekomende aioon. En als God dit nu doet aan Zijn hardnekkig volk, 
wat zal Hij dan doen met hen, die wel aan Israël gelijk zijn wat hun 
oude natuur aangaat, maar die door genade veel hoger positie krijgen, 
die Zijn zonen zijn door de Eerstgeboren Broeder, Rom. 8, ja meer 
nog, die Lichaam zijn Desgenen, Die alles in allen vervult? Hunner is 
een heil beschoren, dat vrijmachtig gegeven wordt door de overvloed, 
ja door de uitnemende rijkdom Zijner genade! 
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DE HEERE KONING OVER ALLE LANDEN. Eenmaal zal de Zich 
openbarende Jehovah van het O. T., Die geworden is de Mens Jezus 
Christus, Koning zijn over alle landen en heersen over de Heidenen. 
Geven we enkele bewijzen hiervoor uit de Psalmen. 

Ps. 22:28, 29 « Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich 
tot den Heere bekeren en alle geslachten der Heidenen zullen voor Uw 
aangezicht aanbidden, want het Koninkrijk is des Heeren. » Zie ook 
vs. 30-32. 

Ps. 24:1 « De aarde is des Heeren mitsgaders haar volheid, de 
wereld (de bewoonde aarde) en die daarin wonen. » 

Vs. 8 « Wie is de Koning der eere? De Heere, sterk en geweldig, de 
Heere geweldig in den strijd. » Zie ook vs. 10. 

Ps. 33:10, 11 « De Heere vernietigt den raad der Heidenen, Hij 
breekt de gedachten der Volken. (Maar) de raad des Heeren bestaat in 
der eeuwigheid, de gedachtenis Zijns harten van geslacht tot geslacht. 
» Men ziet wanneer dit vervuld wordt: in der eeuwigheid, d. i. de 
toekomende eeuw. Parallel hiermee loopt: van geslacht tot geslacht. 
De eeuwigheid der Schrift heeft dus geslachten, dus jaren, is dus tijd. 
Iets heel anders dus dan wat de Kerktheologie er van maakt. 

De Koning zal dan bewonderd worden. 
Ps. 45:2, 3 « Ik spreek mijn gedachten uit van een Koning. Gij zijt 

veel schoner dan de mensenkinderen, genade is uitgestort op Uw 
lippen, daarom heeft U God gezegend in eeuwigheid (d. i. de eeuw 
onder beschouwing; zie ook vs. 4-6). 

Hij zal niet alleen heersen in de toekomende eeuw, maar ook 
daarna. 

Ps. 45:7 « Uw troon o God is eeuwig en aitoos. » D. i. in de 
(toekomende) eeuw en verder, nog langer. Hij heerst dan ook in de 
aionen, Luk. 1:33. 
 
DE HEERE GEPREZEN. Israël zal des Konings volk zijn om de 
Heidenen tot de kennis des Heeren te leiden. Daartoe zullen zij de 
Volken onder zich brengen. Israëls heerschappij is dus middel om tot 
God te voeren. 

Ps. 47:2-10 « Alle gij Heidenen, klapt in de handen, juicht Gode 
met een stem van vreugdegejuich. Want de Heere, de Allerhoogste, is 
vreselijk, een groot Koning over de ganse aarde. Hij brengt de Volken 
onder ons (Israël) en de natiën onder onze voeten...Want God is een 
Koning der ganse aarde, God regeert over de Heidenen, God zit op 
den troon Zijner heiligheid... Hij is zeer verheven. » 
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Telkens weer zal Hij de aarde bezoeken en er Zijn heerlijkheid 
openbaren. Maar telkens zal Hij ook weer opvaren en betonen aan 
Gods rechterhand te zitten. 

Vs. 6 « God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bazuin. 
» Hoe alles overweldigend moet dit zijn, een heerlijke Koning en 
opvarende God. Geen onzichtbare, maar een Zich vertonende, geen 
verborgen, maar een Zich openbarende Christus, de Heere. 

Ps. 48:2, 9 « De Heere is groot en zeer te prijzen in de stad onzer 
Gods, op den berg Zijner heiligheid... God is in haar (Jeruzalems) 
paleizen. God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid. Want deze God is 
onze God, eeuwig en altoos. » Zie Ps. 45. 

Met trots zal Israël op die God wijzen. Dat is hùn God, hun Koning, 
schoner dan alle andere. Hij treedt uit Sion hiervoor. 

Ps. 50:2 « Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt 
God blinkende. » Men leze ook deze psalm verder. 
 
LOF EN PRIJS. Wanneer de Heere als Koning de aarde doortrekt, zal 
men Hem aanbidden en toezingen met de psalmen, die de Volken van 
Israël zullen leren. 

Ps. 66:4, 7 « De ganse aarde aanbidde U en psalmzinge U, zij 
psalmzinge Uw naam... Hij heerst eeuwigiijk (Hebr. in de eeuw) met 
Zijn macht, Zijn ogen houden wacht over de Heidenen... Looft, gij 
Volken, onzen God..., Die onze ziel in het leven stelt (d. i. doet 
opstaan). » 

De enig schone Ps. 72 beschrijft ons mede des Heeren Jezus' 
gezegende heerschappij. 

Ps. 72:8-11 « En Hij zal heersen van de zee tot aan de zee (van de 
Middellandsche zee tot aan de Perzische golf; zie Dl. I) en van de 
rivier (de Eufraat) tot aan de einden der aarde (of des lands, d. i. tot 
aan Sinai-Arabië)... Ja alle koningen zullen zich voor Hem 
nederbuigen, alle Heidenen zullen Hem dienen. » We lezen verder van 
de Christus regering. 

Ps. 93:1, 2 « De Heere regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de 
Heere is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord, ook is de wereld 
bevestigd. » Zie ook vs. 2-5. 

Ps. 97:1, 6, 9 « De Heere regeert, de aarde verheuge zich... De 
hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid en alle volken zien Zijn eer... 
Want Gij, Heere, zijt de Allerhoogste over de gehele aarde, Gij zijt 
zeer verheven boven alle goden. » 

Ps. 99:1 « De Heere regeert, dat de Volken beven... De Heere is 
groot in Sion en Hij is hoog boven alle volken ». 
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Ps. 100:1-5 « Gij ganse aarde, juicht den Heere... Gaat in tot Zijn 
poorten met lofzang, looft Hem, prijst Zijn naam. Want de Heere is 
goed. Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid en Zijn getrouwheid van 
geslacht tot geslacht. » Zie Ps.45. 

Ps. 113:4 « De Heere is hoog boven alle Heidenen, boven de 
hemelen is Zijn heerlijkheid. » Zie verder deze psalm. 

Ps. 145:1 « 0 mijn God, Gij Koning, ik zal U verhogen en Uw naam 
loven in eeuwigheid en altoos. » 

Ps. 150:6 « Alles wat adem heeft, love den Heere. » 
Al deze uitspraken zien op de volgende eeuw als Jehovah-Jezus de 

krijgsmacht der Volken vernietigd en Zijn heerschappij aanvaard 
heeft, als Hij zit op de troon Zijner heerlijkheid, Mt. 25:31, Op. 3:21. 
Dan zal Zijn gerechtigheid geopenbaard worden, Zijn heil gezien, Zijn 
goedheid geprezen. Hij is dan Koning, Rechter (Ps. 50:6), Priester (Ps. 
110:4), alle Volken dienen Hem dan. 
 
BEVESTIGD DOOR DE PROFETEN. De Profeten voorzeggen hetzelfde 
als de Psalmen. 

Jes. 9:5, 6« Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. » 
Dat geschiedde in deze aioon. Wat er verder volgt in de toekomende: 
« En de heerschappij is op Zijn schouder en men noemt Zijn naam: 
Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. » 
Voor eeuwigheid staat hier niet olam, maar ed. « Der grootheid dezer 
heerschappij zal geen einde zijn op den troon van David en in Zijn 
koninkrijk om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met 
gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. » 

Jes. 32:1 « Zie een Koning zal regeergin in gerechtigheid en de 
vorsten zullen heersen naar recht. » 

Jes. 33:17 « Uw ogen zullen den Koning zien in Zijn schoonheid, 
zij zullen een vergelegen d. i. wijd uitgebreid, land zien. » Luther 
vertaalt: Gij zult het land uitgebreid zien. Zie ook vs. 22. 

Men leze verder Jes. 40:9-11, Dan. 7:13, 14. 
Obadja:21 zegt: « Het Koninkrijk zal des Heeren zijn. » Mich. 5:3 « 

Want nu Hij zal groot zijn tot aan de einden der aarde. 
Zach. 6:12 « Zie een Man, Wiens naam Spruit is, ... zal des Heeren 

tempel bouwen. En Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. » 
 
DAVID OPGEWEKT. Wat de Heere eenmaal aan David beloofde, zal 
Hij vervullen. Hij heeft voorzegd, dat zijn, Davids, Huis bestendig zal 
zijn voor zijn, Davids, aangezicht. 2 Sam. 7:16 David zal dit met 
eigen oog aanschouwen. De Heere zal meer doen. Hij zal hem zelf op 
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zijn troon zetten om onder Hem theocratisch d. i. voor Hem regerend 
vorst te zijn. Tot bewijs drie teksten. 

Jer. 30:9 « Maar zij (Israël) zullen dienen den Heere hun God en 
hun koning David, dien Ik hun verwekken (of wekken, opwekken, 
doen ontwaken) zal. » 

Ez. 34:23 « En Ik zal een enigen herder over hen verwekken en hij 
zal ze weiden, namelijk Mijn knecht David. » 

Ez. 37:24 « En Mijn knecht David zal koning over hen zijn. » 
Veelal heeft men gemeend, dat David betekende Christus. Hoe 

echter Christus Davids Zoon, Davids Heere en ook weer David zelf 
kan zijn, zien we niet in. We nemen dan ook in genoemde teksten de 
Schrift maar letterlijk. Niets dwingt ons dit niet te doen. Bovendien 
heeft God aan David de belofte gedaan, die we reeds aangaven, 2 
Sam. 7:16. Dat Hij hem nu zelf ook op de troon zet, vergroot de 
heerlijkheid. 
 
ISRAËLS UITWENDIGE ZEGENINGEN. Dat er een nieuwe aioon 
begonnen is, blijkt uit de verandering der dingen. Ook in de natuur. 
De Heere beloofde reeds in Lev. 26:3-12 aan Israël rijke natuurlijke 
zegeningen, als het in Zijn wegen wandelde. Israël deed dit niet. In de 
toekomende eeuw evenwel zal de Heere het verloste volk Israël 
rijkelijk ook met aardse zegeningen zegenen. Heel wat teksten 
spreken daarvan. 

Ps. 65:10-14 « Gij bezoekt het land en hebbende het begerig 
gemaakt, verrijkt Gij het grotelijks; de rivier Gods (Ez. 47:1-12) is vol 
water; wanneer Gij het alzo bereid hebt, maakt Gij hunlieder koren 
gereed... Gij kroont het jaar Uwer goedheid en Uw voetstappen 
druipen van vettigheid. Zij bedruipen de weiden der woestijn. De 
velden zijn bekleed met kudden, de dalen zijn bedekt met koren; zij 
juichen, ook zingen zij. » 

Ps. 72:16 « Is er een handvol koren in het land op de hoogte der 
bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon en die van de stad 
zal bloeien als het kruid der aarde. » 

Jes. 30:23 « Dan zal Hij uw zaad waarmede gij uw land bezaaid 
hebt, zegen geven en brood van des lands inkomen en het zal vet en 
smoutig zijn; uw vee zal te dien dage in een wijde landouwe weiden. » 
Zie ook vs. 24. 

Jes. 35:1, 6, 7 « De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover 
vrolijk zijn en de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een 
roos. Alsdan zal de kreupele springen als een hert en de tong der 
stommen zal juichen, want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en 
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beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden 
en het dorstige land tot springaders der wateren, in de woning der 
draken (harige wezens), waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en 
biezen zijn. » 

Jes. 43:19, 20 « Zie, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het 
uitspruiten; zult gijlieden dat niet weten ? Ja, Ik zal in de woestijn een 
weg leggen en rivieren in de wildernis, het gedierte des velds zal Mij 
eren, de draken en jonge struisen, want Ik zal in de woestijn wateren 
geven en rivieren in de wildernis om Mijn volk, Mijn uitverkorene, 
drinken te geven. Dit volk (Israël) heb Ik Mij geformeerd, zij zullen 
Mijn lof vertellen. » 

Jes. 49:10 « Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de 
zon zal ze niet steken, want hun Ontfermer zal ze leiden en Hij zal ze 
aan de springaders der wateren zachtkens leiden. » 

Jer. 31:5 « Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van 
Samaria, de planters zullen planten en de vrucht genieten. » Men lette 
op vs. 4: « Ik zal ze wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o 
jonkvrouw Israëls. » 

Dit woord is niet vervuld na de Ballingschap. Toen woonden de 
Samaritanen op de bergen van Samaria en hielden de Joden met hen 
geen gemeenschap. Nimmer nog heeft Israël op Samaria's bergen zijn 
wijngaarden aangelegd. 

Vs. 12 « Dies zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en 
toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot den most en tot de 
olie en tot de jonge schapen en runderen en hun ziel (d. i. hun persoon, 
zij) zal zijn als een gewaterde hof en zij zullen voortaan niet meer 
treurig zijn. » Zie ook vs. 13-14. 

Ez. 34:26, 27 « Want Ik zal dezelve (n. l. de woestijn van vs. 25) en 
de plaatsen rondom Mijn heuvel stellen tot een zegen en Ik zal den 
plasregen doen nederdalen in zijn tijd: plasregens van zegen zullen er 
zijn. En het geboomte des velds zal zijn vrucht geven en het land zal 
zijn inkomst geven en zij zullen zeker zijn in het land... En zij zullen 
den Heidenen niet meer ten roof zijn. » 

Uit vs. 23-25 blijkt, wanneer dit plaats zal hebben. Het is nadat 
David verwekt, (d. i. opgestaan) en het verbond des vredes gemaakt is, 
in de toekomende eeuw. 

Ez. 36:8 « Maar gij, o bergen Israëls, gij zult weder uw takken en 
uw vrucht geven voor Mijn volk Israël, want zij zullen weldra komen. 
» Zie ook vs. 9, 29, 30. Dit alles ten tijde van Israëls herstel. 

Ez. 36:33-36 « Alzo zegt de Heere: Ten dage als Ik u reinigen zal 
van al uw ongerechtigheden, dan zal Ik de steden doen bewonen en de 
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eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. En het woeste land zal 
bebouwd worden in plaats dat het een verwoesting was voor de ogen 
van ieder dle er doorging. En zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest 
was, is geworden als een hof van Eden... » Zie ook vs. 36. 

Men kent ons standpunt. Waar mogelijk nemen we de Schrift 
letterlijk. En waar God Israël nog niet gereinigd heeft, heeft Hij ook 
dit woord nog onvervuld gelaten. Het is niet vervuld na de terugkeer 
uit Babel. Dat het op een vervulling in de toekomst slaat, bewijst de 
profeet na de Ballingschap, Zacharia. 

Zach. 3:10 « Te dien dage (n. l. als God de ongerechtigheid des 
lands op een dag zal wegdoen), spreekt de Heere der heerscharen, zult 
gijlieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder den wijnstok en tot 
onder den vijgeboom .» 

Ook Amos 9 ziet die tijd. 
Am. 9:13, 14 « Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat de 

ploeger den maaier en de druiventreder den zaadzaaier genaken zal en 
de bergen zullen van zoeten wijn druipen en al de heuvelen zutlen 
smelten (d. i. als in wijn en olie opgelost worden vanwege de 
overvloed). » Dat is ten tijde van het inplanten in het land, daaruit 
zullen zij niet meer worden uitgerukt, vs. 14. Dit bewijst, dat de 
vervulling van dit woord niet plaats heeft gehad, want Israël is weer 
uitgerukt. 

Men leze ook Joël 2:18-27, 3:18. Al die heerlijke profetieën 
wachten nog op vervulling. Dan vind t ook Ps. 145:15 en 16 zijn volle 
vervulling: « Aller ogen wachten op u en Gij geeft hun hun spijs te 
zijner tijd; Gij doet Uw hand open en verzadigt al wat daar leeft, naar 
Uw welbehagen. » 
 
GROTE TOENEMING. Israël zal zich in de toekomende aioon zeer 
uitbreiden. Ook dit heeft de Heere herhaaldelijk beloofd. Abrams 
natuurlijke zaad zal zijn als het stof der aarde, Gen. 13:16, als het zand 
aan de oever der zee, Gen. 22:17. Verdere beloften vinden we in de 
profeten. 

Jes. 60:22 « De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een 
machtig volk, Ik de Heere zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen. 
» 

Jer. 31:27, 28 « Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik het 
Huis Israëls zal bezaaien met zaad van mensen en zaad van beesten. 
En het zal geschieden, gelijk Ik over hen gewaakt heb om uit te 
rukken en af te breken en te verstoren en te verderven en kwaad te 
doen, alzo zal lk over hen waken om te bouwen en te planten, spreekt 
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de Heere. » 
Ez. 36:9-11 « Want zie, Ik ben bij u en Ik zal u aanzien en gij zult 

gebouwd en gezaaid worden. En Ik zal mensen op u 
vermenigvuldigen, het ganse Huis Israëls, ja, dat geheel. En de steden 
zullen bewoond en de eenzame plaatsen bebouwd worden. Ja, Ik zal 
mensen en beesten op u vermenigvuldigen en ze zullen 
vermenigvuldigd worden en vruchtbaar zijn en Ik zal u doen bewonen 
als in uw vorige tijden, ja Ik zal het beter maken dan in uw begin en 
gij zult weten, dat Ik de Heere ben. » ,Zie ook vs. 37 en 38. 

Micha 4:6, 7 « Te dien dage spreekt de Heere, zal Ik haar, die 
hinkende was, verzamelen en haar die verdreven was, vergaderen en 
die Ik geplaagd had; en Ik zal haar die hinkend was maken tot een 
overblijfsel en haar die verre henen verstoten was, tot een machtig 
volk en de Heere zal Koning over hen zijn op den berg Sion van nu 
aan tot in eeuwigheid. » 

Zie ook Zach.8:4-6, Deut. 7:12-15. 
 
HUWELIJK, GEBOORTE, OUDERDOM. Uit deze teksten volgt, dat er 
huwelijken gesloten en bruiloften gevierd zullen worden. Daarvan 
lezen we ook in Jer. 33:10 en 11. 

« Alzo zegt de Heere: In deze plaats... zal wederom gehoord 
worden de stem der vrolijkheid en de stem der blijdschap, de stem des 
bruidegoms en de stem der bruid, de stem dergenen die zeggen: Looft 
den Heere der heerscharen. » 

Men zegge niet, dat dit al vervuld is. Zeker, na de Ballingschap zijn 
er weer bruiloften gehouden. Het verband van dit tekstwoord wijst 
echter op een dieper perspektief. Zie vs. 9. Bovendien volgt dit uit de 
eerstgenoemde teksten. 

Er zullen kinderen geboren. Zach. 8:5 spreekt van de knechtjes en 
meisjes, spelende op de straten van Jeruzalem. Jes. 11:8 spreekt van 
een zoogkind dat zich zal vermaken over het hol van een adder en een 
gespeend kind dat zijn hand zal Uitsteken in den kuil van de basilisk. 
Volgens Jes. 65:20 zullen er zuigelingen zijn, maar niet meer de 
zuigelingensterfte. De tekst luidt: 

« Van daar (lees: Daar of: en daar) zal niet meer wezen een 
zuigeling van (weinig) dagen... » 

De jonggestorven kinderen zullen opstaan, zij zullen « uit des 
vijands land », het graf, wederkomen. (Jer. 31:15 betreft de 
wegvoering naar het oosten, Mt. 1:18 breidt dit uit tot het graf). 

De natuurlijke verhoudingen gaan dus door. Een groot aantal 
kinderen gold van oudsher als een bijzondere zegen Gods. Dit zal ook 
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in de toekomende eeuw zo zijn. 
Ps. 128:3 « Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok. » 

Zie ook vs. 5 en 6. 
De ouderdom zal zeker niet de bezwaren hebben, die hij thans heeft. 

Ook zal men veel ouder worden. Dit blijkt mede uit Jes. 65:20. Dit 
vers gaat voort: 

« ... noch een oud man, die zijn dagen niet zal vervullen, want een 
jongeling zal sterven, honderd jaar oud zijnde (d. i. als iemand sterft 
100 jaar oud, zal men hem nog een jongeling achten), maar een 
zondaar honderd jaar oud zijnde, zal vervloekt worden (d. de zondaars 
zullen jong verdelgd worden). Voor de rechtvaardigen geldt: 

Ps. 92:13 « De rechtvaardigen zullen groeien als een palmboom (dat 
was een zeer duurzame boom) en hij zal wassen als de cederboom op 
Libanon... In hun grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. 
Zij zullen vet en groen zijn. » De dood is evenwel dan nog niet te niet 
gedaan voor Israël. Dat geschiedt eerst in de tweede toekomende 
eeuw, Op. 21. 
 
GERECHTIGHEID EN VREDE. Het oogmerk dat Socialist en 
Kommunist nastreven, wordt niet bereikt in deze eeuw. Doch dan wel. 
In de toekomende eeuw heerst bij Israël gerechtigheid en vrede. 
Partijschap en partijstrijd zijn verdwenen, tweedracht en concurrentie 
zijn onbekend, sociale kwesties ontbreken. Er zijn geen kazernes en 
vestingen, wapenen en militaire dienst, geen geheime politiek en 
kuiperijen meer. Alles bloeit door de vrede. 

Ps. 72:1-4 « O God, geef den Koning Uw rechten en Uw 
gerechtigheid den Zoon des Konings. Zo zal Hij Uw volk rechten met 
gerechtigheid en Uw ellendigen met recht. De bergen zullen het volk 
vrede dragen, ook de heuvelen, met gerechtigheid. Hij zal de 
ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen der nooddruftigen 
verlossen en den verdrukker verbrijzelen. » 

Ps. 85:11-14 « De goedertierenheid en waarheid zullen elkander 
ontmoeten, de gerechtigheid en vrede elkander kussen. » 

Zie ook Ps. 99, Jes. 11:3-5. 
Jer. 23:5 « Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik David een 

rechtvaardigen Spruit zai verwekken, Die zal Koning zijnde regeren... 
en recht en gerechtigheid doen op aarde. » 

Jes. 32:16, 17 « En het recht zal in de woestijn wonen en de 
gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven en het werk der 
gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. » 

Jes. 2:4 « Zij (de Volken) zullen hun zwaarden slaan tot spaden en 
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hun spiesen tot sikkelen, het ene volk zal tegen het andere volk geen 
zwaard opheffen en zij zullen geen oorlog meer leeren (d. i. er zullen 
geen krijgsscholen en militaire academies meer zijn). » 

Jes. 60:17 « Ik... zal uw opzieners vreedzaam maken en uw drijvers 
rechtvaardigen. » 

Er komt geen vrede zonder recht, geen recht zonder de 
rechtvaardige Koning. Alles wacht in dit opzicht op Zijn komst. Geen 
goede sociale verhoudingen zonder rechtvaardige leiders en opzieners. 
En die komen er ook niet voor de rechtvaardige Koning er is. « Zie 
een Koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen 
naar recht. » 
 
ISRAËLS INWENDIGE ZEGENINGEN. Zijn de uitwendige zegeningen 
reeds vele en groot, de inwendige zijn het niet minder. Door het 
aannemen van Christus als Koning, wordt het volk van zijn zonde 
behouden. Zoveel kennis als het thans heeft van het stoffelijke, zoveel, 
ja meer, kennis zal het dan hebben van de Heere. 

Het zal ontvangen vergeving der zonden. 
Jes. 33:24 « Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek, want het volk 

dat daarin woont, zal vergeving van zonden hebben. » 
Jes. 43:24, 25 « Gij hebt Mij arbeid gemaakt met uw zonden, gij 

hebt Mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik, Ik ben het, Die uw 
overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uwer zonden niet 
». 

Jer. 31:34 « Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet 
meer gedenken. » 

Zie ook Ez. 16:60-63. 
Ez. 36:29 « En Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. » 
Mich. 7-18; 19 « Wie is een God als Gij, Die de ongerechtigheid 

vergeeft en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis 
voorbijgaat. » Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid, want Hij heeft 
lust aan goedertierenheid. Hij zal Zich onzer weder ontfermen, Hij zal 
onze ongerechtigheden dempen, ja Gij zult al hun zonden in de 
diepten der zee werpen. » 

Zach. 3:9 « Ik zal de ongerechtigheid dezes lands op een dag 
wegnemen. » 

Zach. 13:1 « Te dien dage zal er een fontein geopend zijn voor het 
Huis Davids en voor dc inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en 
tegen de onreinheid. 

Wat in het O. T. typisch afgeschaduwd werd in offers en symbolen, 
wordt dan heilige realiteit. Zoals de hogepriester in Israël eenmaal 's 
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jaars voor het ganse volk verzoening deed en geheel Israëls schuld 
daarmee bedekt werd, zo zal Christus, Israëls grote Hogepriester in 
der eeuwigheid, Israëls zonde niet bedekken maar geheel wegnemen. 
In Israëls schaduwdienst moest de bedekking elk jaar weer opnieuw 
plaats hebben: de wet bracht niets tot volmaaktheid, in het Nieuwe 
Verbond geeft God Zijn wet in het hart, Jer. 31:-31-33, geeft Israël 
een nieuw hart en een nieuwe geest, Ez. 36:25-27. Dat is de bediening 
der rechtvaardigheid, 2 Cor. 3:9. Dan zal Israël in Zijn geboden 
wandelen. 

Men zie verder Ez. 37:14; Zach. 12:10; Jes. 35:8; 60:21; 61:8, 9, 
11; 62:1-5. 

Jes. 62:12 « En zij zullen ze noemen het heilige volk, de verlosten 
des Heeren. » 

Ez. 37:23 « En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun 
drekgoden en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen. En Ik 
zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen ... en zal ze reinigen. » 

Zie ook Dan. 9:24. 
Zef. 3:13 « De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, 

noch leugen spreken en in hun mond zal geen bedrieglijke tong 
gevonden worden. » 

Zach. 8:2, 3 « ... Jeruzalem zal geheten worden een stad der 
waarheid en de berg des Heeren der heerscharen een berg der 
heiligheid. » 

Zie verder Zach. 13:2, 9; 14:20, 21. 
 
ISRAËLS GODSKENNIS. Israël is bestemd om een priesterlijk 
koninkrijk te zijn, Ex. 19:6. Daartoe is het nog nimmer gekomen. Het 
wilde het wel zijn in eigen kracht, doch faalde al dra in het Oude 
Verbond. In het Nieuwe Verbond zal het aan zijn roeping 
beantwoorden. Het zal Gods volk zijn, Hij zal hun God zijn. Zijn wet 
wordt in hun hart ingeschreven, het ontvangt Gods Geest. In de 
woestijn zuchtte Mozes: Och of al het volk des Heeren profeten 
waren, Num. 11:29. Slechts 70 ontvingen geestesgaven. Onder de 
Richters en Koningen hadden slechts enkelen de Geest. In de 
Pinkstertijd was het aantai groter. Eenmaal evenwel zal God Zijn 
Geest uitgieten op alle vlees. Joël 2:28, 29. Pinksteren is hiervan 
slechts een voorvervulling, 't is het feest der eerstelingen. De krachten 
der toekomende eeuw moeten nog in hun volheid uitbreken, de oogst 
moet nog komen. 

Dan zal het volk kennis des Heeren hebben. De aarde (of het land 
zoals Luther vertaalt) zal vol zijn van de kennls des Heeren, Jes. 11:4. 
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Die dwalende van geest zijn, zullen tot verstand komen en de 
murmureerders zuilen de leering aannemen, Jes. 29:24. God zal hun 
herders geven naar Zijn hart, die zullen ze weiden met wetenschap en 
verstand, Jer. 3:15. Zie ook Ez. 44:23. Allen zullen de Heere kennen, 
Jer. 31:34. Zie ook Hos. 2:22. Deze Godskennis voert tot de 
Godsgemeenschap. In het Oude verbond ontbrak die. Het volk 
murmureerde vaak tegen God, maar kende Hem niet wijl hun hart niet 
recht was, Jes. 1:3. Het had de Geest niet. De vrucht des Geestes zal 
blijdschap en vrede zijn. De Heere zal Zijn aangezicht over hen 
verheffen en vrede geven, Num. 6:26. 

We kunnen niet meer citeren. 
Men leze zelf verder over de toekomende eeuw: Ps. 29:10, 11; Jes. 

27:5, 6; 52:7; 9:2, 3; 35:10; 61:7, 10; 65:18, 19; 66:10-14; Jer. 31:12-
14; Zach. 10:7, 12. 
 
HERSTEL DER CEREMONIEN. Wie de Schrift, waar mogelijk, letterlijk 
opneemt en leest zoals ze ons gegeven is, moet tot de erkenning 
komen, dat Israël zijn tempel en ceremoniele dienst terug krijgt. 
Israëls verlangen strekt zich daarnaar uit. « De kinderen Israëls zullen 
vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst en zonder 
offer en zonder opgericht beeld en zonder efod en terafim. » Hos. 3:4. 
Zie ook vs. 5. 

Eenmaal zal het Huis des Heeren in hun midden staan, Jes. 2:2. Het 
tempelhuis in Ez. 40-46 beschreven, zal liggen naar zijn wijze, Jer. 
30:18, 19. Gods Heiligdom wordt onder hen gesteld, Ez. 37:26-28. De 
heerlijkheid Gods zal in het Huis komen, Ez. 43:1-7 « Mensenkind, 
dit is de plaats Mijns troons en de plaats der zolen Mijner voeten, 
alwaar Ik wonen zal in het midden der kinderen Israëls in eeuwigheid. 
» Uit dat Huis des. Heeren komt de rivier — een letterlijke stroom —
voort; hij vliet naar de Dode Zee, Ez. 47:1-12. Dat Huis zag Haggai, 
hfdst. 2:10. De Levietische priesters keren terug, Jer. 33:18; Zadoks 
zonen zullen tot God mogen naderen, Ez. 43:18-27. In Ez. 45:9-27 
zien we een en ander verder beschreven. Er zullen feesten en gezette 
hoogtijden zijn, Ez. 46:3, 9, 11. Alle potten in Jeruzalem en in Juda 
zullen de Heere der heerscharen heilig zijn, Zach. 14:21. Dan zal het 
spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen als in de oude 
dagen en als in de vorige jaren, Mal. 3:3, 4. Wel komen er enkele 
wijzigingen, maar de offers komen terug. 

Het Calvinisme meent, dat het herstel der offers een aantasting is 
van Christus' offer. Het vergeet, dat niet een leer, maar God uitmaakt 
wat er geschieden zal. Het herstel van de offerdienst is nodig: 
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WAARTOE. 1º Om in Israël nationaal de eeuwige inzettingen der Wet 
in dit opzicht tot hun recht te doen komen. De wet gaat niet voorbij 
dan door vervulling. Er komt bij Israël overbrenging. Heb. 7:12 zegt, 
dat er verandering van wet komt. Het woord veranderen van Heb.7:12 
komt ook voor in Hand. 7:16 en Gai. 1:6 waar het vertaald is door 
overbrengen. Er komt dus overbrenging van wet. God brengt Israël 
over van het ene in het andere verbond. Nu make men onderscheid 
tussen Wet en Verbond. Niet de Wet wordt opgeheven, maar het Oude 
verbond. Israël houdt de ceremoniën der wet. Het wordt geplaatst in 
het Nieuwe verbond. Waartoe is nu de verandering, de overbrenging, 
der Wet. Die wet geldt niet de offers maar het priesterschap. Het 
Aaronietische priesterschap schaduwde Christus' lijden en offer af, het 
Melchizedeksche priesterschap schaduwde Zijn verheerlijking en 
toepassing af. In beide kunnen offers als symbolen dienen. Abraham 
gaf Melchizedek tienden van alles, Gen. 14:21. Dus mede van dieren. 
Hierin liggen symbolisch het offeren tijdens Christus priesterschap in 
verhoging besloten. 

2º voor de Volken: De blinde Heidenen, die tot God bekeerd 
worden, zullen mede door Israëls offerdienst aanschouwelijk moeten 
onderwezen worden in de kennis van God. 

3º ter typering van Christus' volbrachte priesterlijk werk. Daardoor 
zal Christus' verdienste te helderder uitkomen. Door de schaduw krijgt 
het beeld scherper aftekening Col. 2:16 noemt een en ander, dat in vs. 
17 heet een schaduw der toekomende dingen. 

Bij Christus' wederkomst is er een tempel, 2 Thess. 2:4; Op. 11:4; 
Op. 11:1; Dan. 8:10-12; 9:27. Paulus heeft ook na Christus' opstanding 
nog geofferd, Hand. 21. Men rekent hem dat veelal als een feil aan en 
zegt, dat hij daarin zondigde. Maar hoe dan met Jakobus, iemand die 
geacht werd een pilaar der gemeente te zijn, Gal. 2. En de ouderlingen 
der gemeente in Jeruzalem. Hebben die allen gedwaald. Wist dan 
niemand hoe het moest in die tijd. Of werd toen Christus' offer niet 
aangetast. Een van tweeën: Paulus heeft gedwaald, maar dan deden dat 
ook Jakobus en de ouderlingen. Of Paulus heeft niet gedwaald, maar 
dan wordt aan Christus' offer niet tekort gedaan door ceremoniele 
offers. Die mogen nu opgehouden zijn, afgeschaft behoeven ze het 
geenszins. 

De vroegere offers waren een heenwijzlng naar Christus' offer, de 
latere zullen, met zekere wijziging, daarheen een terugwijzing zijn. 
Verder zij opgemerkt, dat niet alle offers zond- of schuldoffers waren, 
maar merendeels dankoffers (spijs- en drankoffers, eerstelingen gaven, 
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e. a.). Met heilige vreugde zal Israël ze weder brengen. Zie Jer. 33:10, 
11. Men verlieze niet uit het oog, dat wat plaats heeft in de ene, sfeer 
in de andere niét behoeft te bestaan, dat wat voorgeschreven is voor 
Israël niet behoeft te gelden voor de gelovigen van hoger orde. 

Men zal ons verwijzen naar Heb. 10:18: « Waar nu vergeving 
derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde » en zeggen: 
Er mogen dus geen bloedige en andere ceremonieele offers meer 
gebracht worden. In het Grieks staat: Waar nu vergeving derzelve is, 
daar is niet nog offerande aangaande zonde. D. w. z. waar blijkt, dat 
God nu werkelijk de zonde vergeeft (vroeger werden ze ceremonieel 
bedekt) daar is geen ander waar offer meer nodig. Christus heeft het 
ware offer dus gebracht. Daarom behoeft men geen ander waar offer 
te zoeken. Hier ziet offerande (er staat niet offeranden) niet op de 
ceremonieele offers, maar op een waar offer door een ander te 
brengen dan door Christus. Daar behoeft men niet naar uit te zien, 
zegt de Apostel, want omdat er vergeving is, blijkt, dat Hij het ware 
Offer is geweest. Een ander voor de zonde is niet nodig. 
 
ISRAËL EN WIJ. Wie nog meerdere beloften voor Israël wil nagaan, sla 
de volgende teksten op: Jes. 55:1-3; 58:8-14; 61:9; Jer. 32:38-42; Ez. 
34:14, 15; Hos. 14:5-9; Mich. 7:18-20; Zef. 3:14-17;; Zach. 9:16, 17. 

Hoe groot zal Zijn goed wezen en hoe groot zal Zijn schoonheid 
wezen, roept Zacharia terecht uit. Zie ook Deut. 4:7, 8. « 
Welgelukzalig zijt gij o Israël, wie is u gelijk. Gij zijt een volk verlost 
door den Heere. » Deut. 33:29. Maar, zal menig gelovige vragen, als 
nu al die beloften en hun vervulling voor Israël zijn, wat houden wij 
dan over? Datgene, wat voor ons is. En dat is veel meer. Men ontneme 
Israël niet wat God aan dat volk beloofd heeft. Het zou onrechtvaardig 
zijn. Vooral waar ons veel meer toegezegd is. Wij kunnen met 
Christus gezet worden over boven alle dingen, in het centrum van het 
heelal, aan Gods rechterhand, over boven alle overheid en macht en 
kracht en alle naam niet alleen in deze eeuw maar ook in de 
toekomende. Wil men daarvoor Israëls aardse beloften nemen, het 
meerdere voor het mindere inruilen? Is het zelf zegenaar zijn niet veel 
meer dan het gezegend worden. Is de verzoening met God niet nog 
rijker dan het Nieuwe Verbond dat rechtvaardigt. Ongetwijfeld. 

Als we Israëls heerlijke zegening lezen en daaruit Gods goedheid 
zien, spreekt ons daaruit iets hogers toe. Als Hij dit aan Zijn vólk doet, 
hoeveel te meer zal Hij dan niet doen aan Zijn kinderen, Zijn zonen. 
Of aan de Gemeente, die Christus' Lichaam vormt. God moge de 
geesteiijke achtergrond van het O. T. gebruiken om ons er uit te leren, 
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te vermanen, te troosten, Hij moge ons daardoor bemoedigen, het is 
alleen om ons op te voeden tot de hogere positie, die Hij nu bereid 
heeft. Men blijve dan ook niet bij Israëls beloften staan, maar zie op 
Hem, Die de Voleinder van alles is en in Wien al Gods beloften ja 
zijn. De beloften in Christus liggend zijn meerder dan vervat zijn in 
het O. T. Daarin vinden we na-speurlijke schatten, in Hem een on-
naspeurlijke rijkdom, die evenveel hoger is boven die van Israël ais 
het overhemelse hoger is dan het aardse. 
 
ISRAËLS SCHONE TOEKOMST. Met Nebukadnezar begonnen de tijden 
der Heidenen. Israël werd weggevoerd en kreeg nimmer een eigen 
koning terug. Zijn ware Koning verwierp het. Gaandeweg volgden de 
wereldrijken op elkaar. Het laatste :s nog niet tot heerschappij 
gekomen, al kan een en ander snel veranderen. (Zie Dl. I Het Boek 
Daniël). Goed beschouwd is de historie dezer eeuw de strijd om de 
wereldheerschappij en komt telkens weer de vraag naar voren: Wie 
zal aan de spits staan. De tijd heeft getoond, dat er geen rijk duurzaam 
is. Satan zal eenmaal trachten een duurzaam rijk te vestigen en zijn 
kracht, troon en macht geven aan de politieke Antichristus, het Beest, 
dat van de dodelijke wonde genezen is. Dan. 7:27 zegt evenwel, dat 
ook dit rijk voorbij zal gaan. « Maar het rijk en de heerschappij en de 
grootheid der koninkrijken onder den gansen hemel zal gegeven 
worden aan het volk der heiligen der hoge (plaatsen) — beter te 
vertalen door: der heiligen des Allerhoogsten — Wiens rijk een 
eeuwig rijk zal zijn en alle heerschappijen zullen Hem eren en 
gehoorzamen. » Dat volk der heiligen des Allerhoogsten is Israël. Dat 
krijgt de wereldheerschappij. Zijn Koning heet daarom: Koning der 
koningen en Heere der heren. 

Het Calvinisme meent, dat volgens zijn uitverkiezingsleer, de « 
uitverkorenen » de nieuwe mensheid zullen vormen. Zij zullen 
koningen en priesters zijn en een eenheid vormen. Waarover men nu 
koning en waarvoor men nu priester moet zijn, laat deze leer in het 
onzekere. Consequent doorgevoerd zijn het koningen zonder 
onderdanen — immers de anderen zijn verworpen — en priesters 
buiten funktie — want er is niemand meer tot God te leiden. 

De Schrift leert wat anders. Zij zegt, dat er in de toekomende eeuw 
en op de nieuwe aarde volken zullen zijn. De mensheid bestaat dan 
niet uit een groep uitverkorenen, maar uit volken. Jes. 60:3 zegt: « en 
de Heidenen zullen tot uw, d. i. Israëls, licht gaan en koningen tot den 
glans, die u is opgegaan. Het Calvinisme wil dit geestelijk vervuld 
zien in deze bedeling en heeft geen oog voor Gods toekomende 
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heilsaioon(en). Evenmin het Adventisme, dat de aarde woest en ledig 
doet zijn. 

Het zal evenwel anders zijn. De Volken verliezen hun nationaliteit 
niet. Ook worden zij niet naar de « Hel » verwezen, wat strikt 
genomen het Calvinisme moet leren. Ook niet verdelgd wat het 
Adventisme leert. Zij worden met hun eigenaardige kenmerken en 
eigenschappen behouden en gereinigd. Onder Christus als Koning der 
koningen zal er een nieuwe wereldorde komen, die door Israël zal 
worden onderhouden. Wat Mozes in het Oude Verbond Israël 
voorwaardelijk toezei in Deut. 28:1 « ... indien gij der stemme des 
Heeren uws Gods vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen 
al Zijn geboden, die ik u heden gebied, zo zal de Heere uw God u 
hoog zetten boven alle volken der aarde, » dat zal de Heere Israël in 
het Nieuwe Verbond uit genade geven. « Alle volken der aarde zullen 
(dan) zien, dat de naam des Heeren over u genoemd is en zij zullen u 
vrezen, » vs. 10. Israël zal (dan) alleen boven zijn, vs. 10 en niet onder 
zoals nu. 
 
ISRAËL GEDIEND. Israël komt door en onder zijn Koning tot 
wereldheerschappij. 

Ps. 45:17 « In plaats van uw vaderen, zullen uw zonen zijn, gij zult 
ze tot vorsten stellen over de ganse aarde. » 

Jes. 14:1, 2 « ... de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen en zij 
zullen het Huis Israëls aanhangen en de volken zullen hen aannemen 
en in hun plaats brengen en het Huis Israëls zal hen erfelijk bezitten in 
het land des Heeren tot knechten en tot maagden... » 

Jes. 49:23 « Koningen zullen uw voedsterheren zijn en hun 
vorstinnen uw zoogvrouwen, zij zullen zich voor u buigen met het 
aangezicht ter aarde en zij zullen het stof uwer voeten lekken. » Zie 
ook vs. 24-26. Het gaat hier om Israëls vijanden, verdrukkers, 
tirannen. Hun gericht vindt men in Jes. 14:1, 2; 51:22, 23; 54:17; 
60:14-17; 61:5-9; Ob. 17-21; Mich. 5:7, 8; 7:15-17. 

Israëls zaad zal de volken erven. Jes. 54:2,5; 55:3-5. Vreemden 
zullen hun muren bouwen en hun koningen hen dienen, Jes. 60:10-12. 
Het heer der Heidenen zal tot hen ingebracht worden en hun koningen 
tot hen geleid, 60:11. Uitlanders zullen staan en hun kudde weiden en 
vreemden hun akkerlieden en wijngaardeniers zijn. Israël erft al de 
Heidenen « die naar Mijn naam genoemd worden (of: over welke 
Mijn naam genoemd wordt, d. i. in welker midden 's Heeren naam 
door Israël aangeroepen wordt) » Am. 9:12. Zie ook Ob. 17-21; Hos. 
5:6-8. Israël wordt tot een naam en tot een lof onder alle volkeren der 
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aarde, Zef. 3:20. Het zal zijn als een dauw van de Heere, Mich. 5:6-8.
Van militaire macht is geen sprake meer, Jes. 2:1-4, Mich. 4:1-4. 

De krijg wordt niet meer geleerd. « Men zal nergens leed doen noch 
verderven op den gansen berg Mijner heiligheid, want de aarde (of het 
land, zelfde woord) zal vol zijn van de kennis des Heeren. » Jes. 11:9. 
Zie ook vs. 10. 

Staat Israël als natie tot heil der wereld boven de Volken, boven 
Israëls Huis staat weder een groep, door wie Israël en ook wel de 
Volken gezegend zullen worden. Dat zijn de geslachten der hemelen, 
Abrahams geestelijk zaad, dat zal zijn als de sterren, Christus' 
geestelijke broeders, onder wie Hij als Eerstgeboren Broeder staat, 
Rom. 8:29 evenals Jozef met zijn broeders gesteld werden over 
Farao's en ook over Israëls goederen. 
 
ISRAËLS WERELDZENDING. Israël zal niet heersen en groot worden 
om uit te buiten. Het zal zijn heilsgoederen uitdelen, opdat God 
daardoor verheerlijkt worde. Israël zal de volheid van Gods 
zegeningen onder de volken uitdelen. 

Ps. 96:3 « Vertelt onder de Heidenen Zijn eer, onder de Volken al 
Zijn wonderen. » « Zegt onder de Heidenen: De Heere regeert, » vs. 
10. 

Ps. 98:2 « De Heere heeft Zijn heil bekend gemaakt, Hij heeft Zijn 
gerechtigheid geopenbaard voor de ogen aller Heidenen. » 

Eenmaal zullen de Voiken te samen vergaderd worden, ook de 
koninkrijken om de Heere te dienen, Ps. 102:22, 23. 

Jes. 2:2, 3, Mich. 4:1, 2 « Vele Volken zullen heengaan en zeggen: 
Komt, iaat ons opgaan tot den berg des Heeren, tot het Huis van den 
God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen en dat wij wandelen in 
Zijn paden, want van Sion zal de wet uitgaan en des Heeren woord uit 
Jeruzalem. » 

Israël zal God bekend maken onder de Volken, Jes. 12:4. De 
Egyptenaars zullen met de Assyriërs de Heere dienen. De Heere zal 
zeggen: « Gezegend zij Mijn volk de Egyptenaars en de Assyriërs het 
werk Mijner handen en Israël Mijn erfdeel. » Jes. 19:22-25. Zie ook 
Jes. 49:3; 55:10-12; 60:3; 61:6, 9. 

Zach. 2:11 « Vele Heidenen zullen te dien dage den Heere 
toegevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk wezen. » 

Zach. 8:13 « En het zal geschieden, gelijk gij, o Huis Israëls, 
geweest zijt een vloek onder de Heidenen, alzo zal Ik ulieden 
behoeden en gij zult een zegening wezen. » 

Zach. 8:20-23 « Nog zal het geschieden, dat de volken en de 
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inwoners van vele steden komen zullen en de inwoners der ene stad 
zullen gaan tot de inwoners der andere, zeggende: Laat ons vlijtiglijk 
henengaan om te smeken het aangezicht des Heeren en om den Heere 
der heerscharen te zoeken; ik zal ook henengaan. Aldus zullen vele 
Volken en machtige Heidenen komen om den Heere der heerscharen 
te Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht des Heeren te smeken. »

Zach. 14:16, 17 « De overgeblevenen van alle Heidenen... zullen 
van jaar tot jaar optrekken om te aanbidden den Koning, den Heere 
der heerscharen, en om het feest der loofhutten te vieren. » 

Het bovenstaande is gevolg van Israëls werk als zendingsvolk. Is 
het nu tot een vloek, dan wordt het een zegen in het midden der aarde. 
Israël zal onder zijn apostelen uitgaan om de Volken tot discipelen te 
maken, Mt. 28:19 en ze te dopen. Omgekeerd zullen vele Volken tot 
Israël gaan Om Gods wegen te leren. Eerst zullen ze gedwongen gaan, 
Zach. 14:17-19, daarna vrijwillig komen, Ps. 102:22, 23; Jes. 2:2, 3; 
56:6, 7; 60:7; Jer. 3:17; Mich. 7:11, 12; Zach. 8:20-23. 

Jeruzalem zal het uitgangs- en middelpunt der wereldzending zijn. 
Die dan wil, kome. Gehele volken zullen tot God bekeerd worden, 
Satan is gebonden en kan hen niet meer verleiden. Daarbij worden de 
krachten der toekomende eeuw openbaar, Heb. 6:3. Gods grote daden 
worden gezien, Christus resideert in Jeruzalem als de Grote Koning en 
geeft van daar uit Zijn wetten. 

Over het herstel der ceremonien spraken we reeds. We voegen er dit 
aan toe. Wie inziet, dat God meer dan één sfeer schept, dat Hij meer 
dan één huishouding, dan één sfeer van uitdeling, heeft, kan begrijpen, 
dat Israël met vreugde zijn ceremoniën zal vieren en de wonderen van 
Gods wet, die David reeds overpeinsde, zal inzien en ook in dit 
opzicht zal openbaren. Ps. 119:18. Gods rechten zijn goed, vs. 39. Zie 
ook vs. 97 en 165. Israël staat dan in de wet, niet er onder. Iemand, die 
in zijn werk zit, verricht dat met vreugde; zit hij er ónder, dan voelt hij 
het als een ondraaglijke last drukken. Zo was de wet Israël vroeger tot 
een last, hoewel ze heilig en goed was. Dan zal die wet het tot een lust 
wezen. Ze gaat voorbij, doch door vervulling, d. i. volmaking, door 
overgang in hogere wet. Niet door opheffing. Ook de Volken zullen 
gaarne Gods wet aannemen en dit kunnen, omdat geen boze 
tegenstander daarin meer verhindert. 
 
HET HEIL DER VOLKEN. Het pleit der Volken is thans verre van 
beslecht. Ondanks de grote wereldoorlog, ondanks 
ontwapeningskonferenties, volkenbondsvergaderingen, vredespacten 
en arbitrageverdragen is de toestand nijpender dan ooit. Men staat 
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gewapend tegenover elkaar en al weet niemand, wanneer het zal 
losbarsten, de kenners van de toestand erkennen ronduit, dat het zal 
losbarsten als de toestand zo blijft.¹ Vanwaar die tweespalt en dat 
wantrouwen, dat jagen naar het vergankelijke en de strijd om de 
macht? Hiervan: Elk wil de eerste, de grootste zijn. Allen zoeken ook 
hier het hunne. Recht en gerechtigheid worden met voeten vertreden, 
nijd en haat aangeblazen en de volken verblind. God Mammon heerst.

Het zal evenwel niet zo blijven. Ook voor de verontruste, zich meer 
en meer aftobbende volken, zal de heilzon dagen. 

Ps. 22:28, 29 « Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich 
tot den Heere bekeren, en alle geslachten der Heidenen zullen voor 
Uw aangezicht aanbidden. » « Want het Koninkrijk is des Heeren en 
Hij heerst onder de Heidenen. » 

Ps. 86:9 « Alle Heidenen, Heere die Gij gemaakt hebt, zullen 
komen en zich voor Uw aanschijn nederbuigen en Uw naam eren. » 
Zie ook vs. 10. 

Ps. 67. « De volken zullen U, o God, loven, de volken altemaal 
zullen U loven. De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij 
de volken zult richten in rechtmatigheid en de natiën op de aarde, die 
zult Gij leiden. » Zie ook Ps. 96.7-0. 

Ps. 117 « Looft den Heere, alle Heidenen, prijst Hem natien. » Zie 
ook Jes. 14:5-7. 24:16 a. 

De Volken zijn verblind, hun aangezicht is omwonden. God zal ze 
eenmaal verlichten. 

Jes. 25:6-9 « Hij zal op dezen berg (n. l. Sion) verslinden het 
omwindsel des gezichts, waarmede alle volken omwonden en het 
bedeksel, waarmede alle natiën bedekt zijn... En te dien dage zal men 
zeggen: Zie, Deze is onze God, wij hebben Hem verwacht en Hij zal 
ons zalig maken (d. i. behouden), Deze is de Heere, wij hebben Hem 
verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid (d. 
i. behoudenis). 

Jes. 52:1C « Alle einden der aarde zullen zien het heil onzes Gods. 
» Zie voorts 56:6, 7; 66:15-23. 

Jer. 3:17 « Te dierzelver tijd zullen zij Jeruzalem noemen des 
Heeren troon en alle Heidenen zullen tot hetzelve vergaderd worden, 
om des Heeren wil te Jeruzalem en zij zullen niet meer wandelen in 
het goeddunken van hun boos hart. » Zie ook 16:19, 21 en Ez. 39:21. 

Al wat de Volken bearbeiden, hun politiek, staatsinrichting, 
sociologie, economie, wetenschap, cultuur, fabriekswezen, enz. zal 
geen stand houden. 

Hab. 2:13 « Zie, is het niet van den Heere der heerscharen, dat de 
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volken arbeiden ten vure en de lieden zich tevergeefs vermoeien. » 
Het is alles verkeerde en halve kennis en wetenschap, onkunde. 

God zal betere dingen geven en overal Zijn rechten bekend laten 
maken. 

Zef. 3:9 « Dan zal Ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat 
zij allen den naam des Heeren aanroepen, opdat zij Hem dienen met 
eenparigen schouder. » 

Hag. 2:7, 8 « Nog eens, een weinig tijds zal het zijn, en Ik zal de 
hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven, ja, Ik zal alle 
Heidenen doen beven en zij zullen komen tot den Wens aller 
Heidenen. » 

Mal. 1:11 « Van den opgang der zon tot haar ondergang zal Mijn 
naam groot zijn onder de Heidenen en aan alle plaats zal Mijn naam 
reukwerk toegebracht worden. » 

Waar God het meerdere geeft, zal Hij het mindere, de aardse 
zegeningen niet onthouden. Hij zal voor alles betere toestanden 
scheppen en alle kwesties oplossen. Ook hiertoe zal Israël het 
instrument zijn. Overal zal dit volk Gods inzettingen bekend maken en 
de Heidenen tot jaloersheid verwekken. 

Zach. 8:23 « Het zal te dien dage geschieden, dat tien mannen uit 
allerlei tongen der Heidenen grijpen zullen, ja de slip grijpen zullen 
van een Joodsen man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want 
wij hebben gehoord, dat God met ulieden is. » 

Een nieuwe tijdkring zal dan beginnen. Waar Socialisme en 
Communisme in hun beste gedachten en bedoelingen naar haken, zal 
dan komen: het rijk des vredes. Maar niet minder des rechts. Recht en 
gerechtigheid zullen heerschen. Al wat daaronder niet buigt, wordt 
door het oordeel getroffen. « De straf des eeuwigen vuurs », d. i. het 
vuur behorend blj de toekomende eeuw, zal mede niet ontbreken. Een 
voorproef hiervan zien we in Sodom en Gomorra's verwoesting. Die 
steden droegen « de straf des eeuwigen vuurs » d. i. werden gestraft 
zoals de toekomende eeuw; telkens waar dit nodig is, zal te zien 
geven. 
 
DE 1000 JAAR VAN OP 20 EN DE TOEKOMENDE EEUW. Een zeer 
belangrijk punt voor onze tijd is de vraag of de 1000 jaar van Op. 20 
de toekomende eeuw zijn of niet. M. a. w. valt het 1000 jarig rijk en 
de toekomende eeuw samen of niet. 

Dat de 1000 jaar van Op. 20 toekomstig zijn, is reeds in Dl. I 
behandeld. Immers, als De Openb. toekomstig is, zijn het de 1000 jaar 
vanzelf. Velen geloven dit reeds, maar menen, dat na de 1000 jaar « 
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de eeuwigheid » of eeuwige staat der dingen begint. We zagen reeds, 
dat dit een misopvatting is, want er volgt nog een aioon. We willen 
thans nagaan, welke verhouding er bestaat tussen de 1000 jaar en de 
toekomende eeuw. 

Dat is voor ons deze: We menen, dat de toekomende eeuw langer 
duurt dan de 1000 jaar. De 1000 jaar zijn als 't ware de voorhof van 
die aioon. Die aioon is bij uitstek Israëls aioon. God handelt dan met 
Israël als eerstgeboren zoon. Waar alles voorschaduw is van het 
toekomstige, zien we in de regering van Saul, David en Salomo 
prototypen van wat komen zal. Saul is type van de Antichristus, hij 
gaat vooraf aan Israëls koning naar Gods hart. De tijd van de 
Antichristus valt nog in deze aioon. In de volgende aioon komen de op 
Saul volgende typen hun antitypische uitbeelding. Die aioon is dan in 
tweeën te delen: een Davidisch en een Salomonisch gedeelte. Het 
Davïdische is ook weer in tweeen te deelen: David is eerst 7 1/2 jaar 
koning geweest over Juda,daarop 32½ jaar over gans Israël. 2 Sam. 
2:4; 5:3. Hij werd drie maal gezalfd, eerst als toekomstig koning, 
daarna als koning te Hebron over Juda, toen over geheel Israël. Toen 
ging David voort en werd groot, 2 Sam. 5:10. 

Dat de toekomende aioon de twee hoofdaspekten (hoofdtrekken) zal 
vertonen, geloven we zeer zeker. Dat in het Davidische aspekt een 
herhaling van het voorgaande kan geschieden, achten we niet 
onmogelijk. David zal weder verwekt worden Ez. 34:23 en Israël 
weiden en tot een vergaderen, Ez. 37:24, het land herstellen, 34:28-38. 
Vooraf krijgt Israël een nieuw hart en een nieuwe geest, 34:24-26. 
Hierin zal Juda wel vooropgaan. Daarmee houdt Zacharia zich dan 
ook vooral bezig. Zeker, als Christus wederkomt, zal Hij de 12 
stammen vertegenwoordigd vinden, Zach. 12:14, Op. 1:7. Het volk 
massaal moet dan nog wederkeren, Jes. 49:6, 66:20. Ook hiervoor is 
tijd nodig. Zodoende kunnen de vroegere perioden in gewijzigde vorm 
terugkeren. 

Op David volgde Salomo. Zijn rijk was mede een schaduw van de 
toekomende dingen. Zo moet er dan ook een Salomonisch aspekt 
volgen in de toekomende eeuw. Nog meer zelfs. Het eind van Israëls 
O. T. geschiedenis is feitelijk de wegvoering en het wegnemen van de 
tempel. Welnu, het eind van de toekomende aioon zal niet een 
wegvoering, maar een opvoering zijn tot God en het wegnemen van 
de tempel, niet uit toorn en in strafgericht, maar omdat hij niet meer 
nodig is. 
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DE TOEKOMENDE AIOON LANGER DAN 1000 JAAR. BEWIJZEN. Dat 
de 1000 jaar niet de gehele toekomende aioon zijn, is rechtstreeks uit 
de Schrift te bewijzen. 
 
EEN KLEINE TIJD. Ten eerste uit Op. 20. De Schrift zegt, dat na de 
1000 jaar Satan een kleine tijd ontbonden wordt. Hoe lang dit precies 
is, wordt niet gezegd. 

De toekomende eeuw duurt evenwel niet alleen zoveel langer dan 
de 1000 jaar als de kleine tijd van Satans laatste opstand duurt, maar 
hij duurt ook nog zoveel langer dan 1000 jaar als het witte-
troongericht duurt. En daarvan wordt de tijd ons niet genoemd. Met 
dat witte-troongericht lijkt het meer Salomonisch gedeelte van de 
aioon aan te vangen. Salomo liet een elpenbenen troon maken, 1 Kon. 
10:18-20. Vs. 23 en 24 gaan dan voort: « Alzo werd de koning 
Salomo groter dan alle koningen der aarde in rijkdom en wijsheid. En 
de ganse aarde zocht het aangezicht van Salomo om zijn wijsheid te 
horen, die God in zijn hart gegeven bad. » De tegenhanger van de 
troon van Salomo hebben we wellicht in de witte troon van Op. 20:11-
15. Op Salomo's elpenbenen troon werden zijn wijze uitspraken 
gehoord, op de witte troon wordt het oordeel over de doden 
uitgesproken. Hoe lang de dag des gerichts van de tweede opstanding 
zal duren, is onbekend. Als dan alle overige doden opstaan, zal het 
gericht zeker niet al te korte tijd en zeker meer dan 24 uur in beslag 
nemen. Zo blijkt uit Op. 20 dus reeds, dat de 1000 jaar een deel zijn 
van de toekomende eeuw, want eerst na het witte-troongericht komt 
de nieuwe hemel en aarde. 
 
7 JAAR. Ten tweede volgt dit uit Ez. 38 en 39. Volgens Op.26 valt de 
opstand van Gog en Magog na de 1000 jaar. Ez. 38:8-12 zegt in 
overeenstemming hiermee, dat deze machten zich zullen vergaderen 
tegen het land, dat wedergebracht is van het zwaard, als Israël zeker 
woont. Dan trekken zij op naar het dorpland tot degenen, die in rust 
zljn, die zeker wonen, die altemaal wonen zonder muur en geen 
grendel nog deuren hebben, tegen een volk dat uit de Heidenen 
verzameld is, dat vee en have verkregen heeft, wonende in het midden 
des lands. Waar dit optrekken plaats heeft na de 1000 jaar, waarin 
geen krijg wordt geleerd en de zwaarden tot spaden, de spiesen tot 
sikkels worden geslagen, Jes. 2, moet men zlch tevreden stellen met 
pijl en boog, schild en rondas, Ez. 39:3, 9. Deze verzen kan men zeer 
wel letterlijk nemen; zij zijn geen oosterse inkleding, geen kern-in-
een-bolster-idee. 
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Wat geschiedt er nu na de slag tegen Gog en Magog. Israëls Huis 
gaat dan uit om de verslagenen te begraven. Dit duurt 7 maanden, Ez. 
39:12-16. En dat niet alleen, maar « de inwoners der steden Israëls 
zullen uitgaan en vuur stoken en branden van de wapenen, zo van 
schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van handstokken 
als van spiesen en zij zullen daarvan vuur stoken zeven jaar, » Ez. 
39:9. Ook hieruit blijkt o. i., dat de toekomende aioon over de 1000 
jaar heen reikt. Op de nieuwe aarde achten we dat dit niet meer nodig 
zal zijn. Men houde hierbij in het oog, dat de grote voorraad hout (van 
een aantal « als het zand der zee » Op. 20:8) mede daarom zo lang 
dienen kan, omdat Israël niet veel hout tot brandstof nodig heeft. Tot 
slot de opmerking, dat o. i. Ez. 39:17-29 geen betrekking heeft op de 
tijd nà, maar op die voor de 1000 jaar. Daar begint dan ook een nieuw 
gedeelte. 
 
DUUR DER PIJNIGING. Een derde bewijs dat de 1000 jaar slechts de 
inleiding voor de volgende aioon zijn, ligt in Op. 19:20 vergeleken 
met Op. 20:10. Beest en Valse Profeet worden volgens 19:20 bij de 
aanvang der 1000 jaar van Satans gebonden zijn, geworpen in de poel 
des vuurs die met sulfer brandt en volgens Op. 20:10 gepijnigd nacht 
en dag « in alle eeuwigheid ». We weten reeds, dat hier staat: in de 
aionen der aionen en dit betrekking heeft op de twee laatste aionen. In 
het voorbijgaan zij nogmaals opgemerkt, dat dit geen eindelooze 
eeuwigheid is, want er zal dag en nacht zijn, dus tijd. Moge er voor de 
stad, het Nieuwe Jeruzalem, geen zon en maan nodig zijn, op de aarde 
zijn er nog maanden, Op. 22:2, dus ook dagen en nachten. Dus 
wisselende tijden Satan komt na de 1000 jaar ook in de poel des vuurs 
en wordt ook met de andere gepijnigd in de aionen der aionen. Hij 
wordt er evenwel 1000 jaar later in geworpen. Als nu: in de aionen der 
aionen betekent de twee laatste aionen en Satan 1000 jaar later zijn 
vuurpoeloordeel ontvangt en er ook van hem staat, dat hij gepijnigd 
wordt in die aioNEN, volgt daaruit o. i. dat de 1000 jaar slechts een 
deel van de aionen der aionen, dus ook van de toekomende aioon is, 
Satan is in de vuurpoel in twee aionen, Beest en Profeet vanaf het 
begin van die aionen, in de aionen. Nu kan het « zij » Op. 20:10 wel 
slaan op Beest en Valse Profeet, maar waar de tijd eerst genoemd 
wordt nadat Satan hun lot deelt, achten we het aannemelijker er ook 
Satan bij in te siuiten. Nogmaals in het voorbijgaan de opmerking, dat 
in de uitdrukking in de aionen der aionen een tijd grens is aangegeven, 
wat mede bevestigd wordt door Ez. 28:18. Waar we in de 
overdekkende cherub Satan zien en deze eenmaal as zal worden op de 
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aarde, zijn die anionen niet eindeloos. 
 
1000 GESLACHTEN. Een vierde bewijs, dat de 1000 jaar niet de hele 
toekomende aioon omspannen, ligt in Ps.. 105:8-10 « Hij gedenkt aan 
Zijn verbond tot in eeuwigheid, aan het woord, dat Hij ingesteld heeft 
tot in duizend geslachten, het verbond dat Hij met Abraham heeft 
gemaakt en Zijn eed aan Isaäk, welken Hij ook gesteld heeft aan 
Jakob tot een inzetting aan Israël tot een eeuwig verbond, zeggende: 
Ik zal u geven het land Kanaän, het snoer van ulieder erfdeel. » We 
nemen die duizend geslachten als 1000. Het verbond duurt 1000 
geslachten. Stellen we een geslacht op 16-20 jaar, d. i. wanneer man 
en vrouw huwbaar zijn, dan omvatten 1000 geslachten dus 16000-
20000 jaar. Op minder dan 16 jaar zal het wel niet zijn te stellen. We 
willen ook aannemen, dat we hier met een uitbreidend parallellisme te 
doen hebben, m. a. w., dat de uitdrukking « tot in eeuwigheid » enger 
is dan: « in 1000 geslachten ». Is dit zo, dan volgt er nog uit, dat de 
twee toekomende aionen 16.000-20.000 jaar duren. Zou dus de 1000 
jaar van Op. 20 de eerste aioon vormen, dan bleef er voor de tweede 
toekomende aioon 15.000-19.000 jaar over, wat we een onevenredige, 
althans niet aannemelijke verdeling achten. Ook daarom geloven we, 
dat aan de 1000 jaar van Op. heel wel enkele andere duizendtallen 
kunnen toegevoegd worden en die 1000 jaar dus slechts een deel der 
toekomende eeuw zijn. 
 
DE TWEEDE OPSTANDING. Een vijfde bewijs dat de 1000 jaar en de 
toekomende eeuw niet samenvallen, ligt in Op. 20:5 vergeleken met 
Dan. 12:2. In de 1000 jaar hebben er geen opstandingen plaats. 
Volgens het Russellisme is Op. 20:5 later ingevoegd en behoort dit 
vers niet in de Schrift thuis. Men komt tot deze gedachte, omdat hier 
het stelsel vast loopt. Het Russellisme wil in de 1000 jaar ook 
opstandingen doen piaats hebben en wel te beginnen van achteren af, 
dus van de mensen van onze tijd en dan terug gaande tot Adam. Dit op 
grond van de tekst: De eersten zullen de laatsten zijn. Nog afgezien, 
dat deze tekst zo geheel uit zijn verband wordt gelicht, is deze 
voorstelling der opstandingen te mechanisch. Zo werkt God niet. De 
opstandingen hebben niet plaats in omgekeerde volgorde naar het 
sterfjaar, maar naar de toenadering tot God, niet naar een natuurlijke 
volgorde, maar naar een geestelijke orde. 

Wie inziet, dat de 1000 jaar slechts een deel der eeuw zijn, laat Op. 
20:5 rustig staan. Zeker, de Sinaiticus, het oudste handschrift, heeft 
deze tekst niet. Maar evenmin in Op. 7:5 de woorden: de stam van 
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Gad en in 7:7: de stam van Simeon. Wil het Russellisme consequent 
zijn, dan moet het ook deze tekst-delen doen uitvallen. Daarmee 
verliest het 24.000 zijner verzegelden. Wie het een doet, doe ook het 
ander dat op dezelfde lijn ligt. 

Voor ons blijft staan, dat eerst na de 1000 jaar de tweede opstanding 
plaats heeft. Tot betere handschriften het tegendeel zullen bewijzen. In 
de eerste opstanding staan alleen de O. T. gelovigen op en zij, die 
gevallen zijn om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods en 
die het Beest niet aangebeden en zijn merkteken niet ontvangen 
hebben. Nu zegt Dan. 12, dat er ook nog anderen opstaan. « En velen 
van degenen, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen, 
d. i. die ontwaken, ten eeuwigen leven (het leven der toekomende 
eeuw) en genen, d. i. overigen der in het stof slapenden, dus degenen 
min de velen, ter eeuwige afgrijzing (tot afgrijzen der eeuw). Zij 
moeten dus ook nog in de toekomende eeuw opstaan. Volgens Op. 20 
ligt er 1000 jaar tussen deze opstandingen, van beide groepen staat er 
iets, dat « eeuwig » is, tot de aioon behoort, daarop betrekking heeft, 
waaruit volgt, dat die eeuw langer moet zijn dan de 1000 jaar. 

Men lette er op, dat « eeuwig », aionisch, niet behoeft te betekenen 
een eeuw of aioon lang, maar meer een aard, een karakter aangeeft, 
een toebehoren tot, betrekking hebbende op, in verband staande met. 
Evenmin als aards betekent van aarde zijn, of samenvallend met de 
aarde, maar daarbij behorend, zo betekent aionisch samenvallend met, 
voorkomend in, niet: zo lang durend. Dat kan wel, maar behoeft niet. 
 
ISRAËLS AIOON. Alles wel bezien, blijkt, dat de toekomende eeuw 
bijzonder Israëls eeuw kan genoemd worden. Het merendeel der 
profetische beloften dat nog onvervuld daarligt, wordt dan vervuld. En 
waar ze allereerst aan Israël gegeven zijn, worden ze ook aan dat volk 
vervuld. Door de zonde heen komt het tot de gerechtigheid. Terecht 
zegt Mt. 1:21, dat Christus Zijn volk « zalig » zal maken, d. i. 
behouden, van hun zonden. Zonde betekent: doelmissing. Israël zal 
behouden worden van zijn doelmissing, dat is: op de rechte plaats 
gebracht. Israël zal Gods lof op aarde vertellen, het gezegende volk 
zijn en alle volken zegenen. Dat is zijn taak, zijn roeping en 
eindbestemming. 

Israël is Gods eerstgeboren volkenzoon, Ex. 4:22. Hieruit volgt, dat 
er nog andere volkenzonen zijn. Ook die verkrijgen hun rechten. Israël 
door uitverkiezing, zij zonder uitverkiezing. Het Adventisme wil de 
vernietiging der Volken, kent ook geen herstel van Israël, meent, dat 
het Israëls plaats innemen zal. Het Russellisme neemt ook te veel van 
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Israëls zegen weg. Het wil de 144.000 verzegelden zijn, evenals het 
Adventisme. Ook dit zal men voor Israël moeten laten. God heeft veel 
meer om ôns te geven. 

Israël beërft het land, de vaderen eenmaal beloofd, het gehele land 
Kanaän, de 144.000 hoeden de Heidenen, zijn als 't ware de 
toekomstige wereldpolitiewacht. Dat zij erfgenamen zijn met (en niet 
in) Abraham, en een hemels lichaam zullen hebben, is nog geen reden 
hen te vereenzelvigen met de gelovigen uit de Heidenen, die ook 
Abraham tot geestelijke vader hebben. Paulus spreekt dan ook over 
het Israël Gods en over de zovelen als er naar deze regel zullen 
wandelen, Gal. 6:16, hiermee het onderscheid handhavend, Er zljn 
ook in de hemelen verschillende sferen. 

Waar de toekomende eeuw bijzonder in het teken van Israël staat, 
en de Volken in Israël gezegend zullen worden, waar God wel het 
Koninkrljk der hemelen opricht, de tijd der Wedergeboorte geeft, 
maar dit slechts middel is om tot de Nieuwe schepping te komen, daar 
moet de vierde aioon gevolgd worden door de vijfde, die dit ten volle 
verwezenlijkt. Zo komen we tot de eeuw van de eeuw, Heb. 1:8, de 
eeuw die voortvloeit uit dè, d. i. Israëls eeuw en waarin het heil verder 
der wereld toevloeit. Het doel der aionen is Gods en tevens en 
daarmee schepping verheerlijking. 
 
 

5 De Dag Gods. 
De 5  aioon. 

 
DE NIEUWE HEMEL EN AARDE GEEN VERNIETIGING MAAR
VERANDERING. In hfdst. II hebben we reeds uiteengezet, dat men 
onderscheid moet maken tussen de nieuwe hemel en aarde van Jes. 65 
en die van Op. 21. Die van Jes. 65 wordt ingeleid door de 
verduistering van zon en maan, het vallen van de sterren van de 
hemel, het bewegen van de krachten der hemelen, Mt. 24:29. In Op. 
6:12 onder het zesde zegel en in Op. 8:12 onder de vierde bazuin zien 
we zon en maan verduisterd worden. Men lette er op, dat dit niet 
hetzelfde oordeel is. Het zijn twee op elkaar volgende oordelen. Onder 
de vierde fiool (schaal) van Op. 15:8 geeft de zon weer grote hitte. Dat 
alles heeft plaats in de dag des Heeren. We hebben ook opgemerkt, 
dat in de toekomende aioon het licht der zon verveelvoudigd zal 
worden, ook dat der maan, zie Jes. 30:26, waaruit een herstel, ja een 
innerlijke vernieuwing spreekt. Het voorbijgaan van hemel en aarde is 
geen vernietiging, maar het overgaan in een andere gestalte, in een 
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werken op andere wijze. 
Dit bewijst Ps. 102:26 en 27. « Gij hebt voormaals de aarde 

gegrond en de hemelen zijn het werk Uwer handen, die zullen 
vergaan, maar Gij zult staande blijven en zij alle zullen als een kleed 
verouden, Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen 
veranderd zijn. » God zal hemelen en aarde opnieuw bruikbaar maken 
aan Zijn voornemen. Het nieuwe komt uit het oude te voorschijn. Er 
komt geen absoiuut nieuwe schepping maar een vernieuwde 
schepping. De nieuwe hemel en aarde van Jes. 65 en van Op. 21 zijn 
nieuw t. o. v. de vorige. Ze zijn voor het eerst als zodanig nog niet 
gezien. 

De vierde eeuw noemden wij die der Wedergeboorte. Evenals nu bij 
de geboorte uit de Geest het oude natuurlijke niet vernietigd wordt, 
maar eerder omgezet en een nieuwe levenskern ontvangt, die inligt in 
het oude, zo ook in de wedergeboorte der natuur. Werd de schepping 
eerst vernietigd en dan herschapen, dan zouden de Volken niet kunnen 
blijven bestaan op aarde. Het Adventisme meent, dat de aarde 1000 
jaar woest en ledig wordt. We zagen reeds, hoe echter Israël en de 
Volken in de vierde aioon op aarde zijn. Er heeft dus geen 
vernietiging plaats. Ps. 104 zegt, dat de aarde nimmermeer noch. 
eeuwigiijk, Heb.: in de olam en verder, langer, niet zal wankelen. Dus 
ook over de vierde aioon heen blijft de aarde bestaan, maar is nieuw t. 
o. v. de voorgaande, wegens de nieuwe dingen die God geeft. 
 
BRANDENDE VERGAAN. Zij die geloven, dat de wereld door een 
wereldbrand zal ondergaan, beroepen zich op 2 Petr. 3:10-12. Vs. 10 
zegt: « De elementen zullen branden en vergaan en de aarde en de 
werken die daarin zijn, zullen verbranden. » Waar evenwel blijkt, dat 
Israël blijft bestaan en dat er volken zijn na de wereldbrand, kan die 
brand niet opgevat worden als een oordeel, waarin allen die op aarde 
zijn omkomen. Het is daarom gewenst een onderzoek in te stellen naar 
de woorden van Petrus. 

Het woord, in vs. 10-12 door « vergaan » vertaald, komt in vele 
andere teksten voor. Het is daarin verschillend vertaald. Als volgt. 

Door ontbinden in Mt. 5:19; 16:19; 18:18; 21:2; Mk. 1:7; 11:2, 4, 5; 
Luk. 3:16; 19:30, 31, 33, 33; Job. 1:27; 11:44; Hand. 2:24; 7:33; 
13:25; 1 Cor. 7:27; Op. 9:14,15; 20:3, 7. 

door losworden of losmaken in Mk. 7:35; Luk. 13:15, 16; Hand, 
22:30. 

door breken of verbreken of openbreken in Joh. 2:19; 5:18; 7:23; 
10:35; Hand. 27:41; Ef. 2:14; 1 Joh. 3:8; Op. 5:2, 5. 
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door scheiden in Hand. 13:43. 
door wassen (wegens invoeging van een letter) in Op.1:5. 
door vergaan in 2 Petr. 3:10, 11, 12. 
De grondbetekenis is: losmaken, losworden, uit zijn samenhang 

nemen, oplossen. Het veulen moest ontbonden worden, de dochter 
Abrahams losgemaakt, de sabbat of een zegel kan zijn vastheid 
verliezen. Christus zegt van Zijn lichaam: Breek dezen tempel. Hij 
bedoelt niet te zeggen: vernietig het maar: los de kracht van 
samenhang op. De elementen in 2 Petr. 3 genoemd behoeven niet te 
vergaan, maar zij worden opgelost om een nieuwe samenstelling te 
verkrijgen. « Vergaan » ware hier beter vertaald door: overgaan, want 
er komt een nieuwe hemel tot stand. Er heeft een grote chemische 
(scheikundige) ontbinding plaats, waarbij nieuwe elementen gevormd 
worden. 

Het woord door « verbranden » vertaald, iuidt in twee der 
handschriften: vinden. De aarde en haar werken zal gevonden worden, 
d. i. ontdekt, openbaar gemaakt. In vs. 14 vindt het zijn tegenhanger in 
de woorden: ... benaarstigt u, dat glj onbevlekt en onsterfelijk van 
Hem bevonden moogt worden in vrede. Dan heeft het vuur niets te 
ontdekken. Men ziet, dat de wereldbrand wel een ander karakter zal 
hebben dan men meent, hij verwoest niet, hij lost de elementen op en 
schept ze om tot iets nieuws. 
 
HET NIEUW-JERUZALEM. Op. 21:1-4 beschrijft die nieuwe toestand. 
Johannes ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel 
en aarde zijn weggegaan. Men heeft het woord « eerste » verkeerd 
verstaan en gemeend, dat het betrekking heeft op de aarde der 
schepping van Gen. 1:1. Evenzo verstaat men het woord « eerste » in: 
de eerste opstanding verkeerd. Men denkt, dat dit de absoluut eerste 
opstanding is en er geen andere aan vooraf kunnen gaan en ook gaan. 
Wij voor ons nemen in beide gevallen, dus èn in Op. 21 èn in Op. 20 
het « eerste » niet als een absoluut « eerste », maar als een relatief « 
eerste », als « eerste » der in Op. genoemde. De eerste opstanding is 
de eerste der twee in Op. 20 genoemd, niet de allereerste in tijdsorde. 
Zo is de nieuwe hemel en aarde van Op. 21 een nieuwe t. o. v. die 
welke voorbijging. De eerste is dan die van Jes. 65. 

Johannes ziet nu het Nieuwe Jeruzalem nederkomen. Dat vervangt 
het Oude, n. l. dat van Jes. 65. De tempel wordt vervangen door de 
Tabernakel Gods, de tonen van rouw over de gestorvenen zijn voorbij, 
de dood is niet meer. Evenmin rouw, gekrijt of moeite. De eerste 
dingen zijn weggegaan. 
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In hfdst. 21:10-27 vinden we een beschrijving van het Nieuw 
Jeruzalem. We houden dat voor een letterlijke stad. Geen inkleding in 
oosters gewaad, geen zinnebeeldige voorstelling. Waar mogelijk neme 
men ook hier de Schrift letterlijk, reëel. Het is een stad van geweldige 
afmetingen, waarbij het Oude Babel met zijn, naar ons opgegeven 
wordt, 36 M. hooge en 14 M. breede muren niets is. De muren van het 
Oude Babel waren van steen en kalk, die van het N.J. van allerlei 
edelgesteenten. 

Over de afmetingen der stad spraken we reeds. Gemakshalve 
herhalen we een en ander. De afmetingen der stad zijn 12.000 stadiën. 
Een stadie stellend op 200 M. (mogelijk is dit wat te lang) vinden we 
in Nederlandsche maat dus, dat de afmetingen zijn 12.000 x 200 M. = 
2.400.000 M. = 2400 K. M., wat ongeveer overeenkomt met een 
afstand van Amsterdam naar Moskou en van Rome tot de Noordkaap 
(in Noorwegen). 

Dus het grootste deel van Europa. Ook is de hoogte zoveel. Of we 
aan een kubus vorm moeten denken, is niet zeker. De stad kan ook een 
piramidevorm hebben. Of andere vormen. Het hoogste punt is 
evenwel 2400 K. M. van de aarde verwijderd. Een geweldige afstand. 
De atmosfeer, d. i. de luchtlaag, die de aarde omringt, is maar enkele 
kilometers dik, ± 12-15. De woningen van het N. J. behoren dus zeker 
tot « de hemelen ». De hoogte van de muur, d. i. voormuur of 
omringende muur is 144 el. Stellen we die op ± 1/2 M. (de heilige el 
was tweemaal zo lang), dan bedraagt de hoogte van de muur 72 M. De 
gebouwen zijn, zoals gezegd, veel hoger. 
 
FUNDAMENTEN EN POORTEN LICHT. De fundamenten bestaan uit 
twaalf soorten edelsteen. Deze zijn met aangeving van hun kleur de 
volgende: 
 

Jaspis — donkergroen en doorzichtig. 
Saffier — hemelsblauw, bijna doorzichtig. 
Chalcedon — blauw wit. 
Smaragd — groen. 
Sardonix — rood met witte strepen. 
Sardius — lichtrood. 
Chrysoliet — geel of goudkleurig. 
Beryl — zeegroen. 
Topaas — lichtgroen. 
Chrysopraas — licht geel, doorschijnend met goudglans.  
Hyacinth — donkerrood. 
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Amethyst — violetkleurig. 
 

Deze vormen de fundamenten en mogelijk ook de muurvakken. 
Twaalf poorten, elk bestaande uit een parel, geven toegang tot de stad. 
In elke poort is een engel als toegang-bewaker. 

Op de poorten staan de namen der twaaif apostelen. Welke zal men 
vragen. Wij menen die der elf apostelen door de Heere Jezus geroepen 
en Matthias. Vs. 14 zegt, dat het de aposteien des Lams zijn. Deze 
term : het Lam komt alleen voor in verbinding met Israël. Paulus valt 
buiten de twaalf. Hij heeft een andere roeping, is apostel der 
Heidenen. 

In Ez. 48:31-34 vinden we in het Oud-Jeruzalem twaalf poorten, 
deze worden genoemd naar de twaalf stammen Israëls. Als volgt. 

Noordwaarts de poort van Ruben, Juda, Levi. 
Oostwaarts de poort van Jozef, Benjamin, Dan. 
Zuidwaarts de poort van Simeon, Issaschar, Zebulon. 
Westwaarts de poort van Gad, Aser, Naftali. 
Men ziet hoe in het N. J. alles veel heerlijker is. 
De stad is zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. In het aardse 

mineraalrijk bestaat deze stof niet. God is machtig ook in dit opzicht 
nieuwe dingen te scheppen. 

In de stad is geen tempel. De Heere, de almachtige God, is haar 
tempel en het Lam. Daarom ook behoeft de stad de zon en de maan 
niet. Dat wil niet zeggen, dat die er niet meer zijn tot verlichting van 
het overige der aarde. De volken zullen in haar licht wandelen. Bewijs 
dat er nog volken zijn op de nieuwe aarde. Als de voorstelling van het 
Adventisme juist was, n. l. dat de aarde weer woest en ledig wordt, 
dan is het onverklaarbaar, waar deze volken, die bovendien nog 
genezing nodig hebben, Op. 22:2, dus niet de « zaligen » kunnen zijn, 
vandaan komen. 

Men zal er op wijzen, dat er staat: die zalig worden. De grondtekst 
van de betere handschriften heeft dit niet. Er staat dus: De volken 
zullen in haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun 
heerlijkheid en eer in dezelve. Er zijn dus koningen en volken. 't Is 
mogelijk dat alleen die koningen er mogen binnentreden. Ze zullen 
waarschijnlijk tot de Abrahamietische gelovigen behoren, die 
erfgenamen der wereld zijn en in wie mede de geslachten gezegend 
worden. Hun centrum is het N. J. dat thans nog boven is. Gal. 4. 
 
STROOM — LEVENSBOOMEN. Uit de troon van God en van het Lam 
komt de zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, 22:1. 
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Aan beide zijden staat de boom des levens, voortbrengende twaalf 
vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. In Ez. 47 zien we 
de stroom voortkomen uit het Huis des Heeren en is er veel geboomte 
dat duurzaam is, vs. 7 en 12. Hier zien we weder een stroom. Nu zijn 
de oevers beplant met bomen des levens. Vanzelf is er meer dan één, 
want er staat, dat hij aan beide zijden is. Er moeten er dus minstens 
twee zijn. Het Grieks heeft dan ook geen bepaald lidwoord, Er staat: 
boom des levens, wat hier dan op te vatten is òf als boomen des levens 
òf als geboomte des levens. Op de nieuwe aarde van Op. 21 en 22 
keert de levensboom dubbel of verveelvoudigd weder. We vinden 
hem nog niet in de vierde aioon. 

Dat ook de vijfde aioon niet de tijdloze eeuwigheid is, zegt Gods 
Woord duidelijk. De boom! brengt 12 vruchten voort, van maand tot 
maand. Er zijn dus ook dan maanden en wel 12, die dus jaren vormen 
als de onze. Wie kan dit alles nu vergeestelijken. Hij die dat doen wil, 
loopt direkt vast met het volgende. De bladeren van de boom zijn tot 
genezing der Heidenen. Als dat. N. Jer. nu symbolisch de heerlijkheid 
der gemeente voorstelt, zoals men zegt, hoe dan met die Heidenen. In 
die gemeente, die men op het oog heeft, is noch Jood noch Heiden. En 
waarom hebben die Heidenen nog genézing nodig. 

Wie ook Op. 21-22, waar mogelijk, letterlijk neemt, ziet in, dat het 
heil, dat Israël als eerstgeboren zoon ontvangt, voortgaat tot de 
Heidenen. Van Israël staat, dat God hun bloed zal reinigen, dat Hij 
niet gereinigd heeft, Joël 3:21. Zuiver bloed is de grondslag voor de 
gezondheid des lichaams. De reiniging van het bloed vloeit voort uit 
de vergeving der zonden. Daarom staat er: En geen inwoner zal 
zeggen: Ik ben ziek, want het volk, dat daarin woont (n. l. in Sion) zal 
vergeving van ongerechtigheid hebben, Jes. 33:24. Dit geldt voor 
Israël als gevolg van de vierde aioon. Bij de Heidenen zijn dan 
evenwel nog ziekten, die genezen zullen worden door de bladeren van 
het geboomte des levens. Hoe eenvoudig is alles, als men het 
aanneemt zoals God geopenbaard heeft. 

Men ziet uit een en ander, hoe we hier voor nieuwe dingen staan. 
Gods heil wordt steeds breder. Evenals de rivier van Ez. 47 zich 
verdiept tot een ondoorwaadbare stroom, zo verbreedt zich Gods heil 
tot een de hele wereld der volken overvloeiende zegen. Heeft God aan 
Abram beloofd: In uw zaad zullen alle volkeren der aarde gezegend 
worden, hier zien we daar de brede eindvervulling van. 
 
HET HEMELS JERUZALEM. Velen menen, dat met het hemels 
Jeruzalem, de hemel bedoeld wordt die we in Op. 21-22 dan in 
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symbolische taal vinden beschreven. Op. 21 leert ons het 
tegendeel .Het « hemels Jeruzalem », daalt neer op aarde. Het woord 
« hemels » is geen aanduiding van een plaats, maar van oorsprong. 
Het is uit de hemel, beter nog uit het overhemelsche, maar bestemd 
voor de aarde. We wezen daar reeds op. 

Het is Gods oogmerk om de mens zo hoog mogelijk op te voeren. 
Hij roept niet alleen op om, uit te zien naar het heil van de 
toekomende eeuw, Hij wil nu reeds, in de geest dan, het heil van de 
laatste aioon geven. Hij bereidt dat nu al voor en wacht niet om het te 
geven tot de laatste eeuw. Hij verkiest nu reeds om dan op de 
voorbeelden van Zijn heil te kunnen wijzen. Paulus wijst daarom de 
Galateërs op het Jeruzalem, dat Boven is, Gal. 4:26. Het hemels 
Jeruzalem moet hun moeder zijn, d. i. God wil hun nu reeds in de 
geest de heerlijkheid geven, die in de vijfde aioon in volle realiteit zal 
bezeten worden en dienen zal om anderen daartoe te leiden. Zij die dit 
nu reeds verkrijgen, behoeven de hele toekomende aioon niet eerst 
werkelijk te doorleven om zo tot het heil van de laatste aioon te gaan 
en eerst dan daarin te gaan delen. God wil nu reeds op die hoogte 
leiden. Zo komen ook de overwinnaars in aanmerking om in het N. J. 
te mogen ingaan, Op. 2:7 en worden de Hebreën opgeroepen te komen 
tot het hemels Jeruzalem. Zo vormt God meerdere groepen, die hun 
bestemming verkrijgen in het eenmaal nederdalende Jeruzalem. 

Dit N. J. is evenwel nog niet op aarde in de toekomende aioon. Wat 
nu met hen, die in heerlijkheid reeds uitschitteren boven IsraëZij 
vinden een plaats in het Vaderhuis, Joh. 14, in het Gebouw dat 
eeuwig, aionisch, d. i. de volgende aioon door, in de hemelen is, 2 
Cor. 5. Zij zullen waarschijnlijk mede werken om: het hemelse 
Jeruzalem te doen komen door het richten der wereld, 1 Cor. 6:2 en 
daarmee het heil Gods doen voortgaan. Men vergeestelijke niet. God 
realiseert juist, d. i. zet wat eerst geestelijk is om in werkelijke 
uitbeelding. Het geestelijke kan niet zonder werkelijke uitbeelding 
blijven. Dat is juist het karakter van Let geestelijke. Het wordt drager 
der realiteit. De heerlijkheid van de vijfde aioon moet zich uiten, ja 
reeds zijn beginpunt vinden in het N. J. waarbij de Tabernakel Gods 
bij de mensen zal zijn evenals de heerlijkheid van de vierde aioon zich 
realiseert in Christus lichamelijke, zichtbare wederkomst. 
 
DE GROEPEN VAN HET N. J. Het N. J. heeft ongetwijfeld vele groepen 
van gelovigen. De Schrift noemt in Op. 21 slechts één daarvan. We 
lezen daar van de Bruid, de Vrouw des Lams. Uit deze toevoeging: de 
Vrouw des Lams, volgt dat de ondertrouwing in eeuwigheid, die in 
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gerechtigheid en gericht van Hos. 2:18, reeds heeft plaats gehad. Zij, 
die de Bruid was, is thans de Vrouw des Lams. 

Bij een grote aardse bruiloft treden allerlei soorten personen op. Er 
is een bruidegom, een bruid, de ouders van beiden, hun vrienden en 
vriendinnen, genodigden, ook dienaars en diensters. De gegevens voor 
een en ander vinden we de Schrift door verstrooid, Men denke aan 
Simson, de bruiloft te Kamt enz. Zie ook Mt. 22. Zo, zullen er ook in 
de antitypische Bruiloft des Lams vele groepen gezien worden. Zij 
zijn de betrokkenen, in welk opzicht dan ook. Daar is mede de « 
vriend des bruidegoms », Joh. 3:29, daar zijn de « bruiloftskinderen », 
Gr.: zonen der bruiloft, (helpers van de Bruidegom), Mt. 9:15, daar 
zijn de jonkvrouwen der bruid, Ps. 45:15, Gen. 24:61, daar zijn de 
maagden, die uitgaan de Bruidegom tegemoet, Mt. 25, daar zijn 
genodigden, Mt. 22:3, joh. 2:2, daar zijn dienaars, Joh. 2:5, daar zijn 
dienstknechten, Mt. 22:3. Enz. Al die groepen nu zuilen we zien in de 
grote Bruiloft des Lams. Daarbij zal ook een groep zijn, die de 
broeders van de Bruidegom zullen geheten worden, zij die Abrahams 
navolgers zijn en die in Christus de Eerstgeborene onder vele broeders 
zien. Het zijn zij, die Paulus in Galate op het oog heeft en die in 
Hebreeën genoemd worden, degenen, die de « hemelse roeping » 
deelachtig kunnen worden. Waar De Openb. een strikt Israëlitisch 
karakter heeft, worden deze groepen niet genoemd, evenmin als 
Paulus en Galate 4 de Bruid noemt. 

Tegenwoordig gelooft men schier algemeen, dat de Bruid de 
Gemeente, het Lichaam van Christus is. Die mening is beslist 
verkeerd. De Bruid is geen verborgenheid. In type, lied en gelijkenis 
treedt zij in Israël naar voren. (Rebekka, Hooglied, Bruiloftsmaal van 
Mt. 22). De Gemeente die Lichaam van Christus is, is evenwel een 
verborgenheid, van eeuwen en geslachten verborgen geweest in God 
tot op Paulus' dagen. (Zie Veelvuldige wijsheid). Deze wordt hier niet 
genoemd. Ze is besloten in de term: Tabernakel Gods, maar wordt hier 
evenmin als de broeders genoemd. Haar hoge en unieke roeping kan 
hier alleen zijdelings aangestipt worden. 
 
HET SLOT VAN DE OPENBARING. Het boek- De Openbaring eindigt 
met hfdst. 22:5. Het overige is alleen besluit. en geeft vermaningen 
voor de lezers er van. Alleen vs. 14 en 15 licht nog een tip op van de 
toestand op de nieuwe aarde. « Buiten zullen zijn de honden en de 
tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars 
en een iegelijk die de leugen liefheeft en doet. » 
« »Een belangrijke tekst is nog Op. 22:18, 19. Men mag niet toedoen 
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noch afdoen van de woorden dezer profetie. Tegenwoordig geschiedt 
dat al te vaak. Verschillende meningen bestrijden elkaar. Het zijn 
meestal twisten op het gebied der vergeestelijking. De vraag hoe men 
het boek letterlijk zal uitleggen, komt veelal niet aan de orde. En toch 
is dat de hoofdvraag want God Zelf legt het vaak letterlijk uit. 

Een enkel woord over het 1000 jarig rijk. Voor de een is het 1000 
jarig rijk voorbij, de ander meent er nog in te leven, een derde staat er 
vlak voor, een vierde meent, dat Babylon Rome is, een vijfde houdt 
het Beest, de achtste koning, voor een van de pausen, een zesde 
gelooft, dat het N. Jeruzalem, de Gemeente is en God slechts 
symbolische taal gebruikt om die te beschrijven, een zevende is 
overtuigd tot een der 144.000 uit de 12 stammen Israëls te behoren. 

Wat moeten we dezulken antwoorden? Dit, dat we niet in De 
Openb. leven. Bewijs? Op. 22:19. God doet thans over niemand toe de 
plagen, die in dat boek beschreven staan. We leven niet in die plagen 
en oordelen en straffen. God geeft thans te leven in de « dag der 
zaligheid », niet in de dag des Heeren, niet in die des oordeels. 
Hiermee vallen alle uitleggingen die daarvan uitgaan. Anders moesten 
Schrift critici, vergeestelijkers, verdraaiers en allen die ook maar in 
enig opzicht van de profetie van De Openb. afweken, getroffen 
worden door de in dat boek vermelde plagen. Dat geschiedt niet. 

Het eind van De Openb. is wel naar de cànon, de volgorde, niet naar 
de inhoud het eind der Schrift. We wezen er reeds op, dat het eind der 
aionen te vinden is in 1 Cor. 15 als Christus het koninkrijk overgeeft 
aan God en de Vader. De Openb. is voor Israël en daarmee beperkte 
openbaring. De vollere zoeke men bij Paulus. Niet Johannes, maar 
Paulus is ook in dat opzicht een uitverkoren vat om de verborgenheid 
van Gods wil te hebben mogen vernemen. Voor wie dit inziet, vallen 
vele moeilijkheden weg. 

In de vijfde aioon zal bijzonder de heerlijkheid van het Lichaam van 
Christus naar voren komen. Ef. 3:21 zegt: Hem zij de heerlijkheid in 
de Gemeente en in (niet door) Christus Jezus in alle geslachten in de 
aioon van de aionen. In die aioon komt ook de bedeling van de 
volheid der tijden. In die bedeling zal God alles weder onder een 
Hoofd vergaderen. De leden van bet Lichaam van Christus zien Hem 
nu reeds als Hoofd boven alle dingen. Zij zijn mede het middel, 
waardoor God de bijeen vergadering zal tot stand brengen. De 
uitnemende rijkdom Zijner genade zal dan bjizonder uitstralen. God 
zal op het hoogst verheerlijkt worden. 
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V. HET WOORD « EEUWIG » EN « EEUWIGHEID » 
IN DE SCHRIFT 

 
A In het O. T. 

 
BIJBEL EN SCHRIFT. Bijbel en Schrift verschillen. De Bijbel is 
vertaalde Schrift. De vertaling kan de Schrift wel benaderen, doch 
blijft vaak stukwerk. De Staten-Vertaling moge bruikbaar of goed 
zijn, er zijn ook feilen in. T. o. v. het woord olam en aioon is dit reeds 
meer dan eens gebleken. Ook op andere punten zijn er gebreken. Te 
veel is overgenomen uit Luthers en de Engelse vertaling. Bij een 
betere vertaling was een groot deel van ons geschrift overbodig 
geweest. De betere vertaling is vaak verhuisd naar de kanttekeningen, 
die dikwijls zuiverder het oorspronkelijk weergeven. 

Het is zeer jammer, dat de St. V. op meer dan een punt een 
belemmering is om het juiste inzicht te verkrijgen. En al geven we 
gaarne toe, dat ook door de gebrekkige vertaling heen Gods 
openbaring door ons nog wel waar genomen kan worden, toch kunnen 
de onjuist vertaalde plaatsen belemmeringen zijn. 

De woorden « eeuwig » en « eeuwigheid » zijn een paar van die 
belemmeringen. Het is daarom nodig bij de meeste der teksten, waarin 
ze voorkomen, afzonderlijk even stil te staan. Nu we een overzicht 
over de aionen gekregen en enig inzicht in de gang er van gegeven 
hebben, kunnen ze beter verstaan en uitgelegd worden. We zullen dat 
onderdeel van ons onderzoek thans ter hand nemen. Voor een en 
ander is een indeling in groepen nodig. 
 
INDELING. In het Hebr. komen in hoofdzaak de volgende 
uitdrukkingen voor. 
 

1 Olam in verbinding met een zelfst. naamwoord. 
2 Le-olam: In eeuwigheid. 
3 Ed-olam: Tot in eeuwigheid. 
4 Mé- of min-olam: Van eeuwigheid. 
5 Olam va ed: Eeuwig en altoos. 
6 Olamim: de Eeuwen. 
7 Andere termen. 
8 Parallelismen. 
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We zouden nog meer nuanceringen kunnen noemen, maar beperken 

ons tot de hoofdgroepen. Van die groepen zijn de 4 , 5  en 6  reeds 
besproken. Die kunnen we dus in het algemeen verder laten rusten, al 
moesten we ze volledigheidshalve noemen. 1–4 bevat de termen: 
eeuwig en eeuwigheid in verschillende verbindingen, groep 7 andere 
termen, die in de St. V. ook door eeuwig of eeuwigheid zijn vertaald, 
groep 8 parallelismen. 
 

1. Eeuwig in verbinding met een zelfstandig naamwoord. 
 

Beginnen we met het woord, dat de St. V. door « eeuwig » vertaald.
Al direct kan opgemerkt worden, dat het Hebr. geen bijvoeglijk 

naamwoord « eeuwig » heeft. Steeds wordt het zelfst. naamwoord 
olam gebruikt. In het Grieks is dit anders, daar is van het woord. aioon 
een bijv. naamw. aioonios gevormd. Het Hebr. heeft dat niet. In het O. 
T. is het woord « eeuwig » dus bloot een vertaald woord. 

Met betrekking tot het gebruik is het woord « eeuwig » in twee 
groepen te delen. 1° wordt gebruikt in betrekking tot de Godheid; 2° 
met betrekking tot andere woorden, dus zaken. 

Men houde bierbij wel één ding in het oog: Te veel is het 
tijdsbegrip dat in het woord olam of aioon zit, naar voren geschoven 
als hèt begrip. Het woord olam heeft wijder omvang. Waar het 
grondwoord betekent verbergen, heeft de olam iets verborgens in zich, 
n. l. de duur, de tijd. Een olam is een duur van een onbekende, 
onbepaalde lengte. Maar dit niet alleen. Er zit ook een zekere 
volkomenheid, een ononderbrokenheid, een kompleetheid of 
bestendigheid in. Het begrip olam (aioon) laat zich dan ook mede 
wellicht het best uitdrukken door oneindigheid. Niet door 
eindeloosheid. 

Men zal vragen: Wat voor verschil is daar nu in. Is oneindigheid 
dan niet hetzelfde als eindeloosheid. Het antwoord is ontkennend. Een 
cirkel is oneindig, heeft geen bepaald einde in zichzelf, maar is niet 
eindeloos, want wat er buiten ligt behoort er niet toe. De cirkel heeft 
inzichzelf geen einde maar buiten zichzelf wel. Ware een cirkel 
eindeloos, dan zou er maar een cirkel kunnen zijn, die alles omspande. 
Nu zijn er grote en kleine cirkels, dle alle oneindig zijn, geen eind in 
zichzelf hebben, maar niet eindeloos, want de middellijn kan gemeten 
worden. Iets van die gedachte nu is ook in het woord olam vervat. 
Oneindig — niet eindeloos. Voor wat er zich in bevindt, is de olam 
oneindig. 
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Het begrip van volkomenheid, voldragenheid, onbekend lange duur 
is overgedragen in het praktische leven voor ononderbrokenheid en 
werd in het gewone spraakgebruik gebezigd om de hele duur der zaak 
aan te geven, waarop het betrekking had: zolang als die zaak of die 
toestand er was. Een eeuwige melaatsheid b. v. was er zolang Gehazi's 
zaad er was. Het begrip eindeloosheid ligt er niet in opgesloten. Men 
had geen beter woord om een lange onbepaalde duur uit te drukken. 
Zoals gezegd is dit een meer afgeleide betekenis. De hoofdbetekenis 
is: betrekking hebbende op een olam, een aioon. 
 

1 a « Eeuwig » in Genesis. 
 
EEUWIGE GESLACHTEN. Het woord olam in verbinding met een 
zelfstandig naamwoord, komt het eerst voor in Gen. 9:12: « Dit is het 
teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen alle levende ziel 
die met u is tot eeuwige geslachten, Hebr.: geslachten der eeuw. » 
Hier is sprake van geslachten der eeuw, de geslachten, die zich in de 
olam na de Vloed zouden ontwikkelen. De Heere belooft, dat Hij al de 
geslachten van de nieuwe dam dat teken zal te zien geven als 
onderpand Zijner belofte. Als hier eeuwige geslachten zou moeten 
worden opgevat als « in alle eeuwigheid » doorgaande geslachten, dan 
zou de regenboog altijd moeten blijven en de menselijke ontwikkeling 
altijd moeten doorgaan. Dat staat er niet. De boog is alleen voor de 
geslachten van deze olam tot een teken. Hoe lang die olam duren zal, 
weten we niet. 

Dat eeuwig hier niet eindeloos betekent, maar alleen een betrekking 
aangeeft, ligt in het woord geslachten opgesloten. Als die geslachten 
eeuwig waren in de zin van altijd blijvend, zou Pred. niet kunnen 
zeggen: Het ene geslacht gaat en het andere komt. De geslachten in 
zichzelf zijn niet eeuwig, d. i. altoos levend, het zijn de geslachten 
dezer eeuw, zij die zich in deze olam ontwikkelen zullen. Die 
ontwikkeling gaat de hele olam door. En zolang blijft ook voor hen 
het teken. Als God andere natuurverhoudingen schept, is het teken 
niet nodig. 
 
EEUWIG VERBOND I. De tweede maal dat « eeuwig » voorkomt, is in 
Gen. 9:16. « Als deze boog in de wolken zal zijn, zal Ik hem aanzien 
om te gedenken aan het eeuwig verband tussen God en tussen alle 
levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. » Het eeuwig verbond is 
het verbond, dat God opricht met Noach, dat er geen vloed meer zal 
zijn om de aarde te verderven, vs. 11, om alle vlees te verderven, vs. 
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15. Dat wil niet zeggen, dat het eindeloos zal blijven. Het blijft zolang 
de wereldorde, die toen ingesteld werd, zal duren. Het is het verbond 
der eeuw. Als de eeuw eindigt, kan ook het verbond eindigen. Het 
eindigt dan evenwel niet door opheffing, maar door vervulling, d. i. er 
komt een nieuwe, hogere, betere wereldorde. Nimmer zal God dat 
verbond in deze aioon breken, het gaat ononderbroken door. Maar in 
een nieuwe wereldorde heeft het afgedaan en kan door iets beters 
vervangen worden. In de nieuwe hemel zal de boog wel gemist 
worden, wijl er een hogere vastheid is, n. l. de blijvende toestand. 
 
EEN EEUWIGE BEZITTING. In Gen. 17:7 is weer sprake van een 
eeuwig verbond. « En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en 
tussen U en tussen Uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig 
verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. » 

Men zou dat in tweeërlei zin kunnen opvatten n. l. als betrekking 
hebbende op deze aioon, waarmee de Heere dan zou zeggen: Ik zal u 
en uw zaad in deze eeuw tot een God zijn of als betrekking hebbend 
op de volgende eeuw. Vs. 8 geeft o. i. hier de oplossing voor de 
uitlegging. Dat vers toch zegt: « En Ik zal u en uw zaad na u het land 
hunner vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanatin, tot 
eeuwige bezitting en Ik zal hun tot een God zijn. » 

Men lette wel op wat er staat. Niet dat alleen Israël het land zal 
ontvangen, maar: Ik zal u, Abraham, dat land geven en ook aan uw 
zaad. Israël zal het land niet een korte tijd bezitten, maar: tot een 
eeuwige bezitting. Verder staat er niet: Kanaän, maar het gehele land 
Kanaän. (Zie D1 I). Dit alles is nog nimmer vervuld. Abraham heeft 
geen voetstap van Kanaän bezeten, Hand. 7:5, Israël heeft het slechts 
een weinig tijds bezeten, Jas. 63:18. En nimmer nog hebben Abraham 
en zijn zaad het gehele land bezeten. Dat zal eerst in de toekomende 
eeuw het geval worden. De « eeuwige bezitting » is de bezitting van 
die eeuw. Het eeuwig verbond van vs. 7 is het verbond van die eeuw, 
het verbond, dat Jeremia het Nieuwe verbond noemt, Jer. 31:31. Het 
woord eeuwig betekent hier: opgericht in de toekomende eeuw en 
ononderbroken die eeuw durend. 

Om Gen. 17 te verstaan moet men terug gaan naar Gen. 13:15. Daar 
belooft de Heere aan Abraham: « Al dit land dat gij ziet, dat zal Ik u
geven en uw zaad tot in eeuwigheid » Hebr.: ed olam, d. i. de hele 
duur der eeuw. Dat is de basis voor Gen. 17:7 en 8. We moeten, waar 
mogelijk, de Schrift opbouwen uit het voorgaande, niet uit onze 
begrippen. Het eeuwig verbond is het verbond, gegeven met het oog 
op de toekomende eeuw, de eeuwige bezitting, toegekend ter 
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verwerving in de toekomende eeuw. Zie ook Gen. 48:4. Dus bezitting 
en verbond ononderbroken in die eeuw genoten en gehouden. Die 
eeuw vangt aan met de opstanding in Luk. 20:35 genoemd. Als men 
de aionen ziet, is dit woord eenvoudig en als men Gen. 13:15 tot basis 
neemt, gaat men veilig. 

Men zal mogelijk opmerken dat de Heere Jezus dit verbond al 
opgericht heeft. We geven toe, dat Hij Zijn bloed voor het Nieuwe 
verbond vergoten heeft. Maar daarom is dat verbond nog niet 
uitgewerkt, nog niet voleindigd. Zal dit plaats hebben, dan moet 
Abram eerst opgestaan zijn. God heeft beloofd het met hèm en zijn 
zaad te geven. Een der beloften van dit eeuwige verbond is Kanaäns 
eeuwig bezit. Heeft Abrahamo dat land al? 
 
EEUWIG VERBOND II. In Gen. 17:13 is er weer sprake van een eeuwig 
verbond. « Mijn verbond zal in ulieder vlees zijn ten eeuwige 
verbonde. » En ook in vs. 19: « En Ik zal Mijn verbond met hem 
(Isaak) oprichten tot een eeuwig verbond, zijn zaad na hem. » 

In vs. 9-11 hebben we een verbond, dat God Abrahams natuurlijk 
zaad oplegt. Zij moesten dat houden. Zij konden het ook breken, vs. 
14. Israël als volk heeft dat gedaan. Israëls gehoorzamen onderhouden 
het nog. De besnijdenis is nog in ere en zal het blijven de hele aioon 
door. Waar Israël evenwel als volk ook dit verbond verbroken heeft 
(Joz. 5:3-9) en nog meer verbreken zal (Ez. 44:9), geloven we, dat 
God het andermaal zal inzetten tot een eeuwig verbond. God heeft ook 
Israëls afval voorzien. Van Zijn zijde heet het: Het zal zijn een 
ononderbroken verbond, de aioon door. Na het breken er van, baant 
God de weg tot het Nieuwe verbond, waarin de Wet der besnijdenis 
« eeuwig » zal onderhouden worden. Dan zal vs. 13 bewaarheid 
worden, dat Gods verbond ook in hun vlees zal zijn. 

Een en ander geeft ons nader inzicht in de aionen. Van Gods zijde 
bezien, had het voornemen der eeuwen korter kunnen geweest zijn. 
Indien de mens slechts Gods bevelen had gehoorzaamd. Do zonde 
vermeerderde het aantal aionen. Zonde is doelmissing, God houdt 
echter niet op de mens toch tot de bestemming te brengen, die Hij 
voor gedacht heeft. Israël had het eeuwig verbond der besnijdenis 
zolang moeten onderhouden, totdat het door iets hogers had kunnen 
vervangen worden. Nu dit niet geschied is, zegt de Heere niet: Nu 
schaf Ik de besnijdenis maar af. Neen, nu wordt het: In de volgende 
aioon zal de besnijdenis weer nationaal van kracht zijn. Wie ze dan 
niet onderhoudt, wordt uit zijn volken uitgeroeid. Paulus heeft mede 
met het oog op Gen. 17 de Joden geleerd hun kinderen te besnijden, 
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Hand. 21:21. Daarbij kwam dan de doop voor volwassenen. Zo zal liet 
ook in de volgende aioon zijn. De Wet zal niet voorbijgaan dan door 
vervulling. Er kan wat bij komen, maar het oude moet ook vervuld 
worden. Verre dat de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, is 
de doop naast de besnijdenis gekomen. Voor Israël dan, ln de tijd van 
Handelingen. 
Gen. 17:19 ziet weer op het verbond van vs. 7, het verbond. van de 
toekomende eeuw, opgericht met het oog op die eeuw, ononderbroken 
doorgaand in die eeuw. 
 
EEUWIGE GOD. « En hij... riep aldaar den naam des Heeren, des 
eeuwigen Gods aan. » Gen. 21:33. 

Men meent uit de samenvoeging van het woord eeuwig bij God te 
moeten opmaken, dat eeuwig een eindelooze duur uitdrukt. De « 
eeuwige » God toch, is de altijd blijvende, de immer levende God, 
zegt men, dus moet « eeuwig » een eindeloze duur aangeven. Maar dit 
zegt het Hebr. niet. Dat heeft: de God der eeuw. Laat ons weer 
opbouwen uit het voorgaande. Dat is uit Gen. 13:15. Abraham weet, 
dat er in deze eeuw een andere god is, die zich dat althans aanmatigt 
dat te zijn, de god dezer eeuw, 2 Cor. 4:4. Dat blijft niet zo. In de 
toekomende eeuw, in Gen. 13:15 aangeduid, is de Heere de God der 
eeuw. Het gaat hier dus niet allereerst om een tijdsduur aan te geven, 
maar om een verhouding uitte drukken. En tevens een tegenstelling. 
De tegenstelling is: deze eeuw, die eeuw. In de toekomende aioon is 
de eeuwige God de God van die eeuw, niet omdat Hij immer leeft, 
maar omdat Hij dan de Leider is der eeuw. En waar Hij in die eeuw 
een bepaald werk verricht, dat eenmaal eindigt, ligt er tevens een 
tijdsduur in besloten. Doch dit staat niet op de voorgrond. De Heere 
heet de God der eeuw in tegenstelling èn met Satan èn met de vele 
goden dezer eeuw. Deze wisselen en worden vervangen door andere. 
Hij blijft ononderbroken en heet daarom de God der eeuw, d. i. 
bijzonder Israëlietische eeuw. Satan heet de god dezer eeuw, omdat 
hij onafgebroken deze aioon door blijft en de koninkrijken der wereld 
thans in zijn hand zijn, Luk: 4:6. 

Gen. 21:33 vergeleken met Luk. 1:33 leert ons wat. Dit. In Gen. 21 
hebben we een beperkte openbaring. De Heere heet de God der 
(toekomende) eeuw. In Luk. 1 staat, dat Hij (want Christus is de O. T. 
Zich openbarende Heere) Koning zal zijn in de aionen. Dit geeft een 
wijdere cirkel aan. Hij is de God der eeuw, Hij is ook Koning in de 
aionen. 

Voor ons is de God der eeuw een soortgelijke uitdrukking als: de 
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God der heerlijkheid, de God des hemels, de God der ganse aarde, de 
God Israëls, de God Jakobs. D. w. z. al die nadere bepalingen geven 
betrekkingen aan, geen Wezenseigenschappen. Omdat Hij de God der 
aarde heet, daarom is Zijn Wezen nog nog niet aards. Omdat Hij de 
God Israëls heet, daarom is Zijn Wezen nog niet Israëlietisch. Omdat 
Hij de « eeuwige God » heet, wil dat niet zeggen, dat dit een 
Wezenskenmerk is en dáármee zijn onvergankelijkheid wordt 
uitgedrukt. Al deze termen geven betrekkingen aan, wat dus juist wil 
zeggen, dat Ze buiten Hem liggen. 

Om de term: eeuwige God te verstaan, moet men die niet bezien 
vanuit Zijn Wezen, maar vanuit het aansluitingspunt, dat God geeft in 
het O. T. Nu is de O. T. openbaring beperkte openbaring. Het O. T. 
geeft geen overzicht der aionen, het geeft alleen zoveel als toen nodig 
en gepast was. Het zegt niet, dat er niet meer is, het laat dat meerdere 
onaangeroerd. Het sluit het niet uit, maar behelst het evenmin ook 
direkt. Het kon toch niet overzien worden. Beperkte openbaring is 
geen onwaarheid, maar begrensde waarheid. Voor ons is de O. T. « 
eeuwige God » niet de eindelooslevende God, (dat is Hij al omdat Hij 
God is), maar de God, Die Zich in een bepaalde eenw, bekend aan de 
toegesprokene, zal openbaren als de Waarmaker van de toen gegeven 
beloften. Het woord eeuwig geeft een ononderbroken betrekking aan. 
Zie ook Jes., 40:29. 
 
EEUWIGE HEUVELEN. In Gen. 48:4 is weer sprake van de eeuwige 
bezitting, ook aan Jakob beloofd. In Gen. 49:26 spreekt Jakob tot 
Jozef over de eeuwige heuvelen. « De zegeningen uws vaders gaan te 
boven de zegeningen mijner voorvaders tot aan het eind der eeuwige 
heuvelen; die zullen zijn op het hoofd van Jozef. » Wat zijn de 
eeuwige heuvelen? Niet de heuvelen die eindeloos zullen zijn, want er 
komt een nieuwe aarde. Eeuwige heeft weer betrekking op de 
heuvelen, die er zullen zijn in de eeuwige bezitting, in de toekomende 
eeuw. De natuurlijke zegeningen, die dan aan aan Israël zullen 
gegeven worden en waarin de heuvelen hun aandeel zullen brengen, 
bewijs dat de dauw des hemels mildelijk zal gegeven worden, zullen 
ook aan Jozef ten deel vallen. Vader Jakob ziet dus, dat Jozef 
medebezitter zal zijn van Kanaän. En zover als de heuvelen in de 
eeuwige bezitting reiken, tot zover zal aan Jozef zegening worden 
toebedeeld. In Egypte was hij regent, het beloofde land had hij moeten 
verliezen en het nooit wedergezien dan alleen bij zijns vaders 
begrafenis. Eenmaal zal God ook dit recht maken. Het beloofde land 
dat hij als jongeling gezien had, zal hem niet ontgaan en de 
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zegeningen des hemels en die des afgronds, d. i. der diepe dalen, 
zullen zijn op Jozefs hoofd, d. i. zijn persoon ten deel vallen. Tot aan 
het einde, d. i. de afgrenzing der eeuwige heuvelen ontvangt Jozef zijn 
deel. Hij verwerft mede het geheele land Kanaän. Zie ook Deut. 
33:15. 

Met deze teksten uit Genesis, waarin het woord eeuwig voorkomt, 
zijn in beginsel al de O. T. teksten waarin de verbindingen verder 
voorkomen, besproken. We kunnen daarom thans meer overzichtelijk 
te werk gaan en ook meer aan de lezer zelf overlaten. 
 

1 b. « Eeuwig » verbond, inzetting,priesterdorn, enz. 
 
UIT DE KONKORDANTIE. Eeuwige geslachten komt alleen voor in 
Gen. 9:12. 

Eeuwige heuvelen in Gen. 49:26 en Deut. 33:15. 
Eeuwige God in Gen. 21:33 en Jes. 40:28. 
Eeuwig verbond in Gen., 9:16, 17:7, 13, 19; Ex. 31:16; Lev. 24:8; 2 

Sam. 23:5; 1 Kron. 16:17; Ps. 105:10; Jes. 24:5; 55:3; 6I-:8; .ler. 
32:40; 50:5: Ez. 16:60; 37:26. 
 
EEUWIG VERBOND III. De boog is het teken van het « eeuwig » 
verbond voor de mensheid, de besnijdenis, de sabbat en het gedurig 
toerichten der toonbrooden met wierook op de sabbat voor Israël. 
Gen. 17:13, Ex.31:16. Met David werd een eeuwig verbond opgericht, 
2 Sam. 23:5, n. l. dat van 2 Sam. 7, waarbij hem het koningschap in 
zijn geslacht verzekerd was. Het toekomstig bezit van Kanaän was een 
eeuwig verbond, 1 Kron. 16:17, Ps. 105:10. Het eeuwig verbond werd 
door Israël verbroken, Jes. 24:5, doordat het land bevlekt werd 
vanwege zijn inwoners; zij overtraden de wetten en veranderden de 
inzettingen. Hierom werd Israël uit zijn land verdreven. De Heere 
belooft nu, dat Hij dat eeuwig verbond weer zal maken, Jes. 55:3, 
61:8, Jer. 32:40 en hun zal geven de gewisse weldadigheden van 
David. Paulus toont aan, dat dit alleen kan door Christus' opstanding, 
Hand. 13:34. Het eeuwig verbond wordt eerst gemaakt als Israël naar 
Sion vraagt, als het Babel verlaat, als het de Heere toegevoegd wordt, 
Jer. 50:5. Aan het met Abraham gesloten verbond wordt dan gedacht. 
Krachtens dat verbond werd Israël uit Egypte verlost. De Heere toch 
heeft met hen Zijn verbond, opgericht, dat hij hun Kanaän zou geven, 
Ex. 6:3, het land waarin zij vreemdelingen geweest waren. Dat was in 
de dagen van Israëls jonkheid. Ez. 16:60. Bij het eeuwig verbond zal 
God Israël inzetten in zijn land, hen vermenigvuldigen en Zijn 
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heiligdom in hun midden zetten, Ez. 37:26. 
Men ziet hoe alles berust op Gen. 13:15, de belofte van het land. 

Israel nam op zich alles te doen, wat de Heere gebieden zou. Zo kwam 
het eerste verbond; later nog het verbond in het land van Moab, feut. 
29:1. Beide zijn voorwaardelijk. Indien Israël ze niet hield, vervielen 
de zegeningen en kwam de vloek. Het eeuwig verbond van Gen. 13 is 
onvoorwaardelijk. Daarom kan het alleen door volle vervulling 
voorbijgaan. De volle vervulling ligt in de toekomende. eeuw, al 
geven we toe, dat er een zekere voorvervulling of voorinwerkstelling 
plaats had in Handelingen. Zoolang evenwel Abraham, Isaak en Jakob 
en andere O. T gelovigen geen erfgenaam, zijn van het land, is het 
eeuwig verbond niet ten volle vervuld, niet voleind, Heb. 8:8. Het kan 
dus eerst voor het meerendeel van Israël vervuld worden in de 
opstanding in de toekomende eeuw. Het eeuwig verbond houdt dus in 
volle vervulling, en vervulling beginnend met een bepaalde aioon, 
omdat velen die er in begrepen zijn, gestorven zijn en slechts van 
verre de beloften gezien hebben. Waar de dood voorloopig het in het 
land blijven leven verhinderde, daar kon de volle vervulling eerst 
plaats hebben als de dood was overwonnen. En dit kon niet. voor 
Abrahams Zoon gekomen was, Die niet in type maar in realiteit uit de 
dooden wederkwam. Het eeuwig verbond houdt dus in de opstanding 
van Christus. En door Hem de opstanding der O. T. gelovigen. Het 
kon dus eerst zijn werking beginnen na Christus' opstanding, waarop 
Paulus dan ook wijst in Hand. 13. Het kon dus eerst aanvangen in de 
aioon, waarin Messias kwam. En wel in heerlijkheid. Terecht hebben 
de Joodse uitleggers dan ook geleerd, dat dan de toekomende eeuw 
begon. De Westerse theologie heeft daarvan gemaakt, dat met 
Christus' eerste komst een nieuwe aioon begon. 

Zo ligt in Gen. 13:15 dus veel vervat. Ook de opstanding. Tevens 
wat het eeuwige leven is. Abram hàd het land, maar in hoop; hij 
verkrijgt het eerst bij de opstanding. Dan vangt zijn eeuwig leven aan, 
het leven van die eeuw en die eeuw door. Vele gelovigen hebben dat 
leven nu ook, doch in hoop, Tit. 1:2. Het vangt eerst aan in realiteit hij 
de opstanding. Zie Mk. 10:30 en Luk. 18:30. Het eeuwig verbond sluit 
dus ook de opstanding in, wijl de dood voor de meesten tussenbeide 
komt en het hier blijven verhindert. Voor de levenden een 
verheerlijking. Christus zegt er van: « Ik ben de opstanding en het 
leven; die in Mij gelooft, zal leven al ware hij ook gestorven, en een 
iegelijk, die leeft, zal niet sterven in der eeuwigheid. » Joh. 11:25, 26. 
Dat leven, al is men gestorven, heeft niet plaats na de dood, maar door 
de opstanding. Voor de gestorvenen is Christus de opstanding, voor de 
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bij Zijn komst nog levenden, het leven. 
Waar de zonde de oorzaak is van de tegenwoordige dood, en zij ook 

Israël het Land doet verliezen, houdt het eeuwig verbond tevens in een 
belofte van bevrijding van zonde en dood. Het brengt dus een rijke 
troost en volheid. Opstanding, verlossing van de zonde, bevrijding van 
de vijanden, in één woord « gewisse weldadigheden ». Dezelfde die 
David verlangde en uitgedrukt worden in de woorden: Zijn huis 
bestendig voor zijn, Davids, aangezicht. Dit betekent opheffing van 
zonde en dood en het God dienen zonder vrees in heiligheid en 
gerechtigheid, zoals Zacharias zegt, Luk. 1:74, 75. We kunnen op een 
en ander niet verder ingaan. Bovenstaande is o. i. voldoende om iets 
van het karakter van Gods eeuwig verbond te verstaan en in te zien, 
hoe het natuurlijke een diepere achter-en ondergrond, een hoger sfeer 
heeft. Het geestelijke heft het natuurlijke niet op, maar bevestigt het. 
Het eeuwig verbond omvat het opheffen van het vergankelijke dat 
door de zonde tot verderfelijkheid omslaat. Zonde en dood moeten 
teniet gedaan worden wil Gods eeuwig, verbond van kracht worden. 
De inwerkingstelling kon dan ook eerst beginnen nadat Christus 
Abrahams Zoon en Heer gekomen was. Hij alleen kon de dood teniet 
doen en de erfgenamen het bezit der eeuwige erve verzekeren. 
 
EEUWIGE INZETTING. Vele Levietische verordeningen heten « 
eeuwige » inzettingen, inzettingen die ononderbroken en een bepaalde 
aioon door gehouden moesten worden. We geven hier een opsomming 
van die eeuwige inzettingen. Daartoe behoren: 
 
het Pascha, Ex. 12:14, 17.
de  toerichting van de kandelaar, Ex. 27:21, Lev. 24:3. het dragen van

linnen onderbroeken, Ex. 28:43.
het priesterambt in Aarons geslacht, Ex. 29:9.
het geven van borst en schouder als hefoffer aan de priesters, Ex.

29:28; Lev. 7:34, 36; 10:15; Num. 18:11, 19.
het wassen van handen en voeten in het wasvat, Ex. 30:21.
het alle vet de Heere offeren, Lev. 3:17.
het eten van de vuuroffers en de spijsoffers, Lev. 6:18. 22.
het niet drinken van wijn of sterke drank voor het ingaan in de tent der

samenkomst, Lev. 10:9.
de grote verzoendag, Lev. 16:29: 31, 34.
het offeren bij de deur der tent, Lev. 17:7.
het niet eten van het koren voor de eerstelingen gebracht waren, Lev.

23:14.
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Al deze inzettingen gaan voorbij. Ze zijn bedoeld om op de ware 

vervulling te wijzen. Israël verstond ze niet, vernietigde ze door 
overtreding. Geen enkele ervan buiten de vier dagen kan meer 
onderhouden worden. Niettemin komt de ceremonieele dienst terug en 
zullen de eeuwige inzettingen alleen door vervulling opgeheven 
worden. « Totdat het alles zal zijn geschied. » MT. 5:18. De hele 
volgende aioon is er het tempelpaleis van Ezechiel en worden er 
offeranden gebracht. Ez 43-46. Zie bijzonder 44:18-27. 
 
EEUWIG PRIESTERDOM. In Ex. 40:15 en Num. 25:13 is sprake van een 
eeuwig priesterdom. Aarons zonen zouden het eeuwige priesterdom 
hebben, Ex. 40:15. Later ging dit op Pinéhas over, Num. 25:13. Hij 
was de zoon van Eleazar, deze de zoon van Aaron. Het door hem 
uitgeoefende gericht in Moab werd hem tot gerechtigheid gerekend 
van geslacht tot geslacht tot in eeuwigheid, Ps. 106:31. Uit Pinehas' 
geslacht was Zadok, de priester onder Davids regering; 1 Kron. 6:4-8; 
1 Kon. 1:8. Nu leert ons Ez. 44:15, dat de kinderen van Zadok, dus 
Pinehas' lijn, die de wacht waargenomen hebben toen de kinderen 
Israëls van God afdwaalden, tot Hem zullen naderen om Hem te 
dienen, om vet en bloed te offeren en in Zijn heiligdom in te gaan. Dat 
heeft plaats in de toekomende eeuw. Als evenwel de tempel vervangen 
wordt door de Tabernakel Gods, moet dit eeuwige priesterdom 
eindigen. 't Is een priesterdom dat wel ononderbroken een aioon lang 
doorgaat, maar niet eindeloos duurt Het eindigt door vervanging. 
 
EEUWIGE LOSSING. De Levieten hadden een eeuwige lossing, Lev. 
25:32. Dat is een lossing de hele olam, ononderbroken, door. De 
andere lossingen hadden slecbts plaats in het jubeljaar, dus periodiek 
na 50 jaar. De ]ossing der Levieten was olamisch, ononderbroken 
door. Men ziet, hoe het woord olam ook aangeeft een 
ononderbrokenheid, een oneindigheid, zonder dat dit eindeloosheid 

het rusten op de 50  dag, Lev. 23:21.
het vieren van het Loofhuttenfeest, Lev. 23:41.
het geven der toonbrooden aan de priesters; Lev. 24:9. 
het blazen met de trompetten, Num. 10:8.
het op juiste wijze offeren door vreemdeling en Israëliet, Num. 15:15.
de wacht der hefoffers, Num. 18:8.
de dienst der Levieten, Num.. 18:23.
het onrein worden door de as van de vaars, Num. 19:10.
het ontzondigen, Num. 19:21.
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betekent. 
 
EEUWIGE BEZITTING. In Lev. 25:34 is sprake van: een eeuwige 
bezitting. Het veld en de voorstad, d. i. de grond vlak bij de stad, 
mochten niet verkocht worden. Ze waren een eeuwige bezitting, de 
olam door bestendig blijvende. Olamisch staat vaak in tegenstelling 
met: voor een tijd. Huizen konden voor een tijd verkocht worden, het 
land niet. De eerste konden een onderbroken bezit vormen, het land 
was een ononderbroken erfdeel. 
 
EEUWIGE HOOP. Mozes gebood, dat de stad die Belials mannen had, 
die aanspoorden om andere goden te gaan dienen, geslagen moest 
worden en eeuwiglijk tot een hoop gemakt moest worden, Hebr.: een 
hoop der eeuw, Deut. 13:16. Jozua maakte Ai tot een eeuwige hoop, 
Joz. 8:28. Hier betekent eeuwig weer ononderbroken. 
 
EEUWIGE DIENSTKNECHT. De slaaf die na 6 jaar niet wilde uitgaan, 
moest het oor doorboord worden. Hij bleef dan een eeuwige 
dienstknecht, Deut. 15:17, Ex. 21:1-6. Achis hoopte, dat David hem 
tot een eeuwige dienstknecht zou zijn, 1 Sam. 27:12. De Heere vraagt 
Job of de behemoth Job ten eeuwigen slaaf zou zijn, Job. 40:23. Hier 
drukt « eeuwig » weer ononderbrokenheid uit. De duur er van hangt af 
van de zaken, waarop het betrekking heeft. Met de dood der betrokken 
dingen eindigt het « eeuwige », het olamische. In het olamische zit 
dus een tegenstelling met het tijdelijke of het periodieke. Men ziet dat 
eeuwig weer gebruikt wordt om, een oneindige duur aan te geven, 
maar geen tijdloze eindeloosheid. 
 
VERSCHILLENDE UITDRUKKINGEN. Het woord « eeuwig », is aan tal 
van andere meestal op zichzelf staand d. w. z. slechts een of tweemaal 
voorkomende woorden verbonden. 

We geven daarvan het volgende overzicht. 
 

E. dagen 
 

Deut. 32:7 spreekt van de dagen van ouds, Hebr.: de dagen der 
eeuw. Zo ook Jes. 63:9, 11, Am. 9:11, Mich. 7:14. Was de St. V. 
konsekwent, dan had hier moeten staan: eeuwige dagen. Nu hebben de 
vertalers er een andere wending aan gegeven. De eeuwige dagen zijn 
de dagen dezer eeuw. Deut. 32 is het lied, dat eenmaal door Israël zal 
ter harte genomen worden als profetie van zijn afval en beiofte voor 
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zijn herstel. Gedenkt de eeuwige dagen, d. i. dezer eeuw, wat God 
vroeger aan u gedaan heeft, zegt Mozes. Dan voigt vs. 8, dat 
betrekking heeft op het begin dezer eeuw. 
 

E. armen. 
 

Deut. 33:27 spreekt van de eeuwige armen. « De eeuwige God zij u 
een woning en van onderen eeuwige armen. » Voor: de eeuwige God 
staat niet de God der eeuw, de God van de olam, maar een ander 
woord, kèdem, d. i. aloude. De eeuwige armen zijn de armen, die 
Israël in de toekomende eeuw zullen schragen. Zoals Mozes' armen 
eenmaal gesteund werden door Aaron en Hurs armen, Zo zal God 
Israël stutten en schragen de toekomende eeuw door. 
 

E. deuren. 
 

Ps. 24:7, 8 De eeuwige. deuren zijn de poorten van het Jeruzalem 
der toekomende eeuw. Daardoor zal de Heere vaak binnengaan. 
Profetisch ziet David dat reeds. In deze eeuw zijn Jeruzalems poorten 
niet eeuwig, zij zijn verbrand èn in Nebukadnezars èn in Titus' dagen. 
Dan zijn zij blijvend. Als evenwel het Nieuw Jeruzalem nederdaalt, 
worden zij vervangen door 12 paarlen poorten. 
 

E. smaadheid. 
 

Ps. 78:66. « Hij sloeg Zijn wederpartijders aan het achterste, Hij 
deed hun eeuwige smaadheid aan, » d. i. smaadheid, die 
ononderbroken voortduurde. 
 

E. zingen. 
 

Ps. 89:2, 3, 38 spreken over het eeuwiglijk zingen, het eeuwiglijk 
gebouwd en bevestigd worden. Als men inziet, dat dit betrekking 
heeft op de toekomende eeuw, op de opstanding, dan is dat « eeuwig » 
te verstaan. Verder duidt het ononderbrokenheid aan. 
Ps. 112:6 « De rechvaardige zal in eeuwige gedachtenis zijn. » 
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E. weg. 
 

Ps. 139:14 « Leid mij op den eeuwigen weg. » D. i. de weg ten 
eeuwigen, aionischen, leven, de weg om het land te beërven, de weg 
ter opstanding en vergeving van zonden. Dit is de bede van David, 
Israëls toekomstige koning. Hij wil deel hebben aan de opstanding van 
Luk. 20. Spr. 10:25 « De rechtvaardige is een eeuwige grondvest. » 
De goddelooze gaat als een wervelwind voorbij en is er dan niet meer, 
de rechtvaardige blijft evenwel in de aioon. 
 

E. gloed. 
 

Jes. 33:14 vraagt, wie bij een eeuwige gloed wonen kan Dat kunnen 
alleen zij die in gerechtigheden wandelen, vs. 15. In vs. 14 ligt de 
basis voor Hebr 12:29 en Jud.:7. God is een verterend vuur, n. l. in de 
toekomende eeuw. Dan heerscht het « eeuwig », het aionisch vuur, 
Jud.:7. Naïeve uitlegging heeft daarvan de « hel » gemaakt. Jes. 33:15 
laat zien, dat de rechtvaardigen bij de gloed kunnen wonen. In de 
toekomende eeuw heersen de eeuwige gloed en het eeuwige vuur. Zij 
verslinden de goddelozen. Niet de rechtvaardigen. Er is dan zowel 
verkwikking (St. V. verkoeling) als verderf van het aangezicht des 
Heeren, Hand. 3:19; 2 Thess. 1:9. De rechtvaardigen zijn bevrijd van 
de oordelen die om hen heersen. « Hemel » en « hel » liggen zo 
volgens Jes. 33 in elkaar. 
 

E. blijdschap, vreugde, teken, naam, licht. 
 

Jes. 35:10 spreekt van eeuwige. blijdschap, 61:7 van eeuwige 
vreugde, 55:13 van een eeuwig teken, 56:5 van een eeuwige naam, 
60:15 van eeuwige heerlijkheid, 60:19 en 20 van eeuwig licht. Dit 
alles heeft betrekking op Israel in de toekomende eeuw. Het eeuwige 
licht is Israëls verlichting door het licht van Gods aangezicht. De O. T. 
zegenbede vindt dan ook z'n volle vervulling: 
De Heere zegene u en behoede u. 
De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. 
De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

Israëls licht gaat in die aioon niet onder. Vele volken stralen voor 
een tijd hun glans uit. Israël wordt eeuwig door de Heere verlicht 
opdat de Volken in Zijn licht mogen wandelen en koningen in de 
glans hun opgegaan. 
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E. volk, gerechtigheid, naam. 
 

Israël heet daarom het eeuwige volk, Jes. 44:7. Gods gerechtigheid 
zal eeuwig zijn, Jes. 51:8. Israël krijgt een eeuwige naam, 56:5. 
Vroeger maakte de Heere Zichzelf een eeuwige naam, toen Hij Israël 
door de Schelfzee leidde, 63:12 een naam met het oog op, om 
vertrouwen te hebben voor de toekomende eeuw. En ook wel om er in 
deze eeuw over te spreken. 
 

E. koning, liefde. 
 

In de toekomende eeuw zal de Heere een eeuwig Koning zijn. Jer. 
10:10, Hebr. Koning der eeuw. Men houde weer in het oog. dat we 
hier beperkte openbaring hebben. Zie Gen. 21:33. 

De Heere heeft Israël liefgehad, beter: heeft Israël lief, met een 
eeuwige liefde Jer. 31:3, d. i. met het oog op de toekomende eeuw. 

Al deze teksten zijn voor Israël. Het zijn hun beloften. De Heere 
heeft voor ons meer om te geven. Wij kunnen er rijke troost uit putten. 
Onzer zijn evenwel de beloften in Christus. Israëls troostwoorden zijn 
van toepassing voor ons, geen beloften rechtstreeks tot ons gericht. 
Evenmin als Hij Israël vergeet en loslaat, evenmin zal Hij het ons 
doen. Hij wil ons evenwel meer geven. 
 
VERDERE UITDRUKKINGEN. Job. 22:15 « Hebt gij het pad der eeuw 
waargenomen. » Men lette weer op de wisselende vertaling. Hier zegt 
de St. V. pad der eeuw, dus vertaalt hier letterlijk. Anders is het: 
eeuwig verbond, vreugde, enz. terwijl er toch soortgelijke verbinding 
is. Hab. 3:6 spreekt van de gangen, d. i. wendingen, wegen, der 
eeuw. 

Ps. 66:7 « Hij heerst eeuwiglijk met Zijn macht. » 
Ps. 73:12 « dezen zijn goddeloos en nochtans hebben zij rust in de 

wereld. » Hier staat ook het woord olam. Dit is de enige keer dat de 
St. V. het in het O. T. door wereld vertaalt. Konsekwent genomen had 
hier eeuwiglijk moeten staan, naar de wijze van Ps. 66:7. Nu werd er 
van gemaakt: in de wereld. Eeuwig rust hebben, of: in de eeuwigheid 
rust hebben, dat kon niet, meenden de Staten-Vertalers. 

Ps. 143:3 is ook verduisterd in de vertaling. In de St. V. staat: « Hij 
legt mij in duisternissen als degenen die overlang dood zijn. » Zo ook 
Klaagl. 3:6. Het Hebr. zegt: als die eeuwig dood zijn. Deze psalm ligt 
in dezelfde lijn als Jer. 51:39 en 57: « Zij zullen een eeuwigen slaap 
slapen. » Die doden slapen een aioon de slaap des doods, een eeuwige 
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slaap. De psalmist had de zielservaring van erin de geest ook toe te 
komen. 

Jer. 5:22. Der zee is het zand tot een paal gezet tot eeuwige 
inzetting. Als de zee eens niet meer zal zijn, vervalt die eeuwige 
inzetting. 

In Spr.22:28 en 23:10 is sprake van de oude palen, Hebr.: de 
eeuwige palen, d. i. grensscheidingen dezer eeuw, die onafgebroken 
hadden moeten blijven in Israëls land. Ze waren gemaakt door de 
vaderen, Jozua en de Oudsten. 

Jer. 6:16 spreekt van het vragen naar de oude paden, Hebr.: eeuwige 
paden of paden der eeuw. Op die eeuwige paden of paden die 
bedoelden te voeren naar de eeuw, had Israël moeten biijven. 

Jes. 64:4 zegt: « Ja van ouds heeft men het niet gehoord. Hebr.: de 
eeuw, eeuwig of eeuwiglijk heeft men het niet gehoord. Men ziet dat 
zulke termen in het volksgebruik naderden tot het begrip: nimmer, 
nooit. 

Israëls land is gesteld tot eeuwige aanfluiting, Jer. 18:16, d. i. 
gedurende deze eeuw. Eenmaal heeft dit uit. Dan worden de vijanden 
bedekt met eeuwige schande, Jer. 20:11. 

Jeremia wenste, dat zijn moeder eeuwig zwanger ware geweest, 
20:17, d. i. zolang zij leefde, ononderbroken dus. 

Israëls afvallige profeten en priesters zal eeuwige schande 
aangedaan worden, Jer. 23:40. Israëls land werd tot eeuwige 
woestheden, 25:9, 12. Evenzo Bosra's steden, 49:13; Ez. 35:9. Zo ook 
Babel, Jer. 51:26, 62. De Filistijnen vernielden door een eeuwige 
vijandschap, Ez 25:15; 35:5. 

Het oude volk Ez. 26:20 is het eeuwige volk, dat eeuwig slaapt. De 
eeuwige hoogten zijn Israëls bergen, Ez. 36:2, de eeuwige inzettingen, 
Ez. 46:14, die voor de toekomende eeuw. 

Eeuwiglijk staat verder in Ps. 61:8; 66:7. 
 

Dagen van ouds. 
 

Nog is te letten op Micha 5:1, waar de St. V. spreekt van de dagen 
der eeuwigheid en Micha 7:14, waar dezelfde uitdrukking vertaald is 
door dagen van ouds. 5:1 « Wiens uitgangen zijn van ouds, van de 
dagen der eeuwigheid. 

7:14 « Laat ze weiden in Basan en Gilead als in de dagen van ouds, 
Hebr. der eeuwigheid. » 

De Heerser in Israël, die uit Bethlehem zou voortkomen, had in 
Israëls reeds uitgangen, d. i. openbaringen, bekendmakingen, in de 

223



dagen der eeuw, waarin Israël leefde en wij nu nog leven. Het was als 
Engel des Heeren. Hier is geen sprake van de nooit begonnen 
eeuwigheid, er is sprake in de dagen der eeuwigheid. Met vs. 5:1 
korrespondeert 7:14, de dagen van het weiden van Israël in Basan en 
Gilead. Dat waren de dagen van dezelfde eeuw. Uit een en ander blijkt 
ook weer Christus' voorbestaan. 
 

1 c Eeuwig leven. 
 
HET EEUWIGE LEVEN. Thans rest nog in het O. T. Dan 12:2. « En 
velen dergenen, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, 
dezen ten eeuwigen leven, Hebr.: leven der eeuw, genen tot 
versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing, Hebr.: afgrijzing der eeuw. 
» 

Na onze uiteenzetting van Gen. 13:15 is deze tekst niet moeilijk. 
Dan. 12 heeft plaats aan het eind dezer eeuw. Dan zullen velen 
opstaan tot het leven der toekomende eeuw, beloofd in Gen. 13:15. Zij 
die niet dat leven verkrijgen, de anderen, die in het stof liggen, blijven 
nog 1000 jaar rusten. Dan heeft de tweede opstanding plaats en 
ontwaken de anderen tot « eeuwïge » afgrijzing. Het eeuwige leven en 
de afgrijzing drukken uit: het leven en de afgrijzing van de 
toekomende eeuw. 

De Orthodoxie miskent deze tekst. Ze meent, dat het eeuwige leven 
bij de dood begint of nu reeds tegenwoordig is. Titus 1 zegt, dat het in 
hoop is en Dan. 12, dat eerst dàn, in de toekomst, velen dergenen die 
in het stof der aarde slapen, tot eeuwig leven zullen ontwaken. Dat 
zegt duidelijk, dat het verkregen wordt in de toekomende eeuw. Niet 
vóór die tijd, In de toekomende eeuw ontvangen de meeste gelovigen 
het « eeuwige », d. i. aionische leven, het leven, aanvangend met, 
genoten in de toekomende eeuw. Anderen vallen onder het oordeel dat 
die eeuw door heerst. 

Men sta hier wel bij stil. Men zal ons tegenwerpen, dat wie in de 
Zoon gelooft, het leven hééft. Zeker, maar in hoop, Tit. 1:2: op hoop 
van « eeuwig » leven. Het leven zelf is in de Zoon, 1 Joh. 5:11 « Wie 
de Zoon heeft, heeft het leven. Niet in zichzelf, maar omdat hij de 
Zoon heeft. Zoals een erfgenaam de erfenis heeft bij het ontvangen 
der notarieele stukken, Zo heeft men het eeuwige leven door het 
geloof in Christus, door geboorte uit de Geest. Eerst als Hij 
geopenbaard wordt, ontvangt men het leven in realiteit. 

Waar de tweede opstanding eerst 1000 jaar later plaats heeft, en 
deze voor de overige opstanding allereerst van Israël, is, begint de 
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eeuwige afgrijzing 1000 jaar later. Ze behoort evenwel nog tot de 
toekomende eeuw en heet daarom: eeuwige afgrijzing. 

Deze tekst is een der bewijzen, dat de toekomende eeuw niet eindigt 
met de 1000 jaar. De eeuwige afgrijzing is wellicht het werpen in de 
buitenste duisternis, dat is het afsnijden van de zegeningen aan Israël 
gegeven, het uitdrijven naar de woestijn, naar de « donkere » einden 
der aarde als 't ware, evenals Israëls melaatsen op de woestijnreis uit 
de legerplaats verdreven werden, Num. 5:12. 

Wie wil verstaan, wat het eeuwige leven is — het zij nogmaals 
herhaald — moet terug naar Gen. 13:15. Daniël 12 heeft eerst plaats 
aan het einde dezer eeuw. Gen. 13 wijst naar de toekomende eeuw. 
Het « eeuwige leven » in het N. T. genoemd, berust mede op Gen. 13. 
Te veel plaatst men dat los van het O. T. In Dl. I toonden we reeds 
aan, dat de Evangeliën voortzetting zijn van het O. T. Christus' 
optreden sluit zich aan bij het O. T. en hij de beloften aan Abraham 
gegeven. Wie Christus' uitspraken losmaakt van de O. T. sfeer, maakt 
ze voor het Israël dier dagen onverstaanbaar. En dat waren ze zeer 
zeker niet. 

God heeft meer beloofd dan het eeuwige leven. Dat vangt eerst aan 
in de toekomende eeuw, de hogere beloften in Christus kunnen reeds 
eerder verkregen worden. Zie daarover Dl. III. 
 
EEUWIG HUIS. « De mens gaat naar zijn eeuwig huis, » Pred. 12:5, 
Hebr.: het huis zijner eeuw. Dat is niet de hemel, noch de hel. 't Is het 
graf. Zelfs de Kantteek. der St. V. leren dat en zeggen: « Dat is naar 
het graf, want daar zal de mens lang blijven. » En zo is het ook. De 
mens, niet zijn ziel, niet zijn lichaam alleen, de mens gaat naar zijn 
eeuwig huis. Van een scheiding tussen ziel en lichaam zoals de 
Orthodoxie die aanneemt, weet de H. S. niets. Die leer is een produkt 
van heidense bodem. De mens in zijn totaliteit gaat naar het graf. 
Pred. 9:3 zegt, dat de mensenkinderen naar de doden toe moeten, dat 
zij dan geen deel meer hebben in deze eeuw, Hebr. in de eeuw, n. l. 
waarin zij leven, want daar is geen werk noch verzinning noch 
wetenschap noch wijsheid in het graf daar gij heengaat. Gij, uw 
persoonlijkheid, rust « eeuwig » in het graf. Daarom zegt de Heere 
Jezus: Allen die in de graven zijn. Niet: aller lichaam dat in de graven 
is. De H. S. ziet de hele persoonlijkheid neerdalen in het graf. De 
Heere doodt en maakt levend, Hij doet ter helle (Hebr. in de sheool) 
nederdalen en (weder) opkomen, 1 Sam. 2:6. De doden komen dus 
eenmaal (als regel) uit het graf te voorschijn. Zolang zij daar zijn, zijn 
zij in hun eeuwig huis. 
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Hoe lang duurde dat volgens deze openbarings- en gezichtskring? 
Daarop geeft Job. 14:12 het antwoord: « Alzo ligt de mens neder en 
staat niet op; totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, 
noch uit hun slaap opgewekt worden ». Jeremia spreekt dan ook van 
een eeuwige slaap slapen, 51:39 en 57. De O. T. gelovige zag dit: In 
de eeuw samenvallend met de orde van de hemelen en de aarde die nu 
zijn, liggen de doden naar hun hele persoonlijkheid in het graf. Job. 
bidt daar zelfs om: « Och of Gij mij verstookt in het graf » 14:13. 
Eerst als deze hemelen voorbijgaan, komt de dag der opstanding. Dan 
ontwaken de doden en zullen uitgaan (niet in hun lichamen invaren 
maar uitgaan uit het graf, opgewekt worden). Dat er een andere 
opstanding is, een betere, ja zelfs een uitopstanding, zagen zij niet. 
Alles richtte zich bij hen naar de eeuw als het aionische leven begon. 
Het eeuwig huis is dus het huis van het graf dezer eeuw, niet de 
heerlijkheid of het oordeel. Hiermee zijn alle teksten met olam als 
bijvoeglijk naamwoord behandeld. 
 

2 Le — Olam « In der eeuwigheid ». 
 
GEN. 3:21. We gaan nu over tot de teksten, waarin het woord olam 
voorkomt in verbinding met het voorzetsel le. Dit Hebr. voorzetsel, 
eigenlijk de letter l, duidt velerlei betrekking aan. In het algemeen een 
richting naar iets. Het geeft tevens het hoe lang aan dat iets duurt of 
tegen wanneer iets plaats vindt, b. v. tegen de avond, of ook wanneer 
iets plaats vindt, b. v. 's morgens of ook de loop van een termijn, b. v. 
een jaar lang. Bij het woord olam: dus als le-olam, nemen wij het op 
als: de eeuw uit, tot aan het eind der eeuw. 

De eerste tekst waarin we deze uitdrukking vinden; is Gen. 3:21 
« ... nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke en neme ook van den boom 
des levens en leve in eeuwigheid. » Men leze hier: tot aan het eind der 
eeuw, van de aioon, de aioon uit en alles is duidelijk. Door het eten 
van de vrucht van de boom des levens, kon de mens zijn leven tot het 
eind van die aioon onderhouden, bewijs, dat hij geen leven had in 
zichzelf, dat het leven hem van buitenaf toe moest komen. Nu snijdt 
God die weg af. Adam kan de eeuw uit niet blijven leven. Later 
verkort God dat tot 120 jaar. Voor de Vloed komt, is Adam reeds lang 
dood. Wat of er geschied ware als hij niet gezondigd had, kan hier niet 
uiteengezet worden. Wel dit, dat eenmaal de tijd aangebroken zou 
zijn, waarop hij niet meer van de boom des levens had behoeven te 
eten. Paulus zegt in 1 Cor. 6:13, dat God buik en spijze zal te niet 
doen. Dat had ook bij Adam moeten geschieden. Tot zolang had de 
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aioon geduurd, tot zolang had hij de boomvrucht moeten eten. Men 
ziet, hoe dat « in eeuwigheid » zonder zonde genomen, slaat op de 
tijd, dat Adam op eenigerlei wijze verheerlijkt was geworden. Het 
sterfelijke bij hem had onsterfelijkheid aan moeten doen. Sterfelijk wil 
zeggen: kunnende sterven. 

Zo bezien hing de duur van de aioon af van de mens. Hij kon de 
aioon beheersen. De wereld en z'n aioon bleven zolang in die toestand. 
Kwam er bij hem, verandering, dan had dit zijn uitwerking op de 
wereld moeten hebben. Door zijn zonde is de aioon hem de baas 
geworden en is de in kiem ingelegde heerschappij verloren gegaan. 
Hij wordt der ijdelheid onderworpen. Hij kan de aioon door niet leven. 
De gedachte dat Adam eeuwig was blijven leven, moet vervangen 
worden door die, dat hij aionisch had moeten leven om van 
heerlijkheid tot heerlijkheid geleid te worden. 
 
ANDERE TEKSTEN I. De tweede maal vinden we le-olam in Gen. 6:3: 
« Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens. » We 
zagen reeds, dat er staat: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten 
met (of volgens de Septuaginta: blijven in) Adam. In eeuwigheid is: 
de eeuw uit tot het eind van de aioon. 

In Ex. 3:15 vinden we: « De Heere... dat is Mijn naam eeuwiglijk, 
dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht. » Men ziet, dat de 
St. V. er een bijwoord van gemaakt heeft; eeuwiglijk. Parallel daaraan 
loopt: van geslacht tot geslacht. Men leze: de eeuw uit en zie, dat er 
ook dan geslachten zijn. Verder herinnere men zich, dat Ex. 3:15 
steunt op de vroegere openbaring van Gen. 13:15. 

Ex. 15:18 « De Heere zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren. » 
Hebr.: De Heere zal de eeuw uit en verder, d. i. langer, regeren. Men 
ziet hoe deze tekst er toe dwingt de eeuwigheid niet als eindeloos lang 
op te vatten. Nog langer dan iets dat reeds eindeloos lang is, is 
ongerijmd. Welke zin zou het hebben: De Heere zal eindeloos en nog 
langer regeren? Maar als men dan dit woord van Ex. 15 niet voor 
eindeloos kan nemen, waarom dan wel in de voorgaande teksten, b. v. 
bij Adam. Nogmaals zij er op gewezen, dat hier met Jehovah Christus 
bedoeld wordt en Deze niet eindeloos regeert. 

Ex. 19:9 « ... en dat zij (Israël) eeuwiglijk aan u (Mozes) geloven. » 
Als ook hier de term eindeloos betekende, ware er geen plaats voor de 
Profeet die God hun uit de broederen verwekken zou en die groter was 
dan Mozes, Hebr. 3. Genomen als de olam loopt alles goed. 

In Ex. 21:6 is sprake van de slaaf, die eeuwig zou dienen, d. i. de 
eeuw uit. Eeuw kan hier betrekkelijk opgevat worden n. l. zolang hij 
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leefde. Of ook meer absoluut: zolang Israël onder de wetten stond. 
De Sabbat was een teken tussen God en de kinderen Israëls in 

eeuwigheid d. i. de eeuw uit, Ex: 31:17. 
Palestina zou bezeten worden tot in eeuwigheid, Ex. 32:13, wat niet 

wil zeggen: niet langer, maar ononderbroken, de hele aioon uit. 
Zo zien we, dat le-olam betekent: een eeuw lang. De verdere 

openbaring beslist of de tijd dan verlengd wordt of niet. We staan hier 
steeds voor een beperkte openbaring. 

We zouden door kunnen gaan met de teksten te noemen of te 
citeren. Waar we achterin een overzicht geven van de verschillende 
uitdrukkingen, verwijzen we daarnaar en volstaan hier met enkele te 
bespreken. Men houde steeds de beperkte openbaring in het oog. 
 
ANDERE TEKSTEN II. De vreemde slaven moesten Israël eeuwiglijk 
dienen, Lev. 25:46. God leeft in eeuwigheid, Deut. 32:40. Men kan dit 
opvatten als staande in tegenstelling met hen, die niet in eeuwigheid 
zouden leven of dat God Zich dan voor Israël als de Levende zal 
openbaren, d. i. tot hen in betrekking zal staan. Aan koningen werd 
toegewenst: Leef in eeuwigheid, 1 Kon. 1:31. De Heere bemint Israël 
in eeuwigheid, 1 Kon. 10:9. Naämans melaatsehheid kleefde Gehazi 
en zijn geslacht aan in eeuwigheid, 2 Kon. 5:27. 's Heeren 
goedertierenheid is in eeuwigheid, Ps. 118, 136. Zijn naam is in 
eeuwigheid, Zijn gedachten van geslacht tot geslacht, Ps. 135:13. Het 
ene geslacht gaat en het andere komt, maar de aarde staat in 
eeuwigheid, Pred. 1:4. De doden hebben geen deel meer in deze eeuw, 
Hebr.: le olam, de eeuw uit, in alles dat onder de zon geschiedt, Pred. 
9:6. Deze tekst loopt parallel met Job. 14:12. God behoudt Zijn toorn 
niet in eeuwigheid, Jer. 3:12, Israel zal niet beschaamd worden in 
eeuwigheid, Joël 2:26, 27. Juda zal blijven in eeuwigheid, Joël 3:20. 
Jona meende, dat de grendelen der aarde om hem heen waren in 
eeuwigheid, 2:6. Satan zal in eeuwigheid niet zijn, Ez. 28:19, dat wil 
niet zeggen: niet bestaan, maar geen invloed meer uitoefenen, want hij 
zal wel in de poel des vuurs zijn. 

Zo zouden we door kunnen gaan. We deden slechts enkele grepen. 
Waar we achterin een overzicht geven van de verschillende 
uitdrukkingen, verwijzen we daarnaar. Uit alles blijkt, dat de termen 
steeds relatief zijn. Le olam betekent: de eeuw uit. Het hoe lang hangt 
dikwijls af van de betreffende zaak waarop het slaat. Of het langer is, 
moet door verdere openbaring uitgemaakt worden. Er wordt vaak 
onbeslist gelaten wat daarna komt, wijl dat verborgen bleef. 

Men ziet hoe het begrip eeuwigheid iets betrekkelijke heeft in het 
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absolute en iets absoluuts in het betrekkelijke. De duur van een olam 
hangt vaak af van de betreffende zaak. Men had in het Hebr. geen 
beter woord om dat uit te drukken. Iemand die voor immer slaaf bleef 
heette een eeuwige slaaf. Toch leefde hij niet eeuwig in slavernij, bij 
de dood hield deze op. Voor hem was dit iets absoluut, t. o. v. de tijd 
iets relatiefs, b. v. 20, 30, 40 of meer jaar. Het drukte alleen iets 
ononder brokens uit, geen absolute eindeloosheid. Wie inziet dat « 
olam » een betrekking aanduidt tussen de dingen, krijgt beter inzicht 
in het karakter van dit woord. 
 

3 Ed olam, « tot in eeuwigheid ». 
 
ENKELE TEKSTEN. De derde uitdrukking is ed olam. Die komt het 
eerst voor in Gen. 13:15: « Want al dit land dat gij ziet, zal Ik u geven 
en uw zaad tot in eeuwigheid, Hebr.: ed olam. » De St. V. vertaalt 
deze vorm meestal door: tot in eeuwigheid. Reeds vroeger wezen we 
er op, dat in het woord ed een duur, een voortgang, ligt uitgedrukt. 
Wat betekent het nu in verbinding met olam. O. i. is het een 
versterkingsvorm en is de hele term te vertalen door: de hele duur van 
de olam, de geheel ononderbroken duur. 

Welk verschil is er nu tussen le-olam ed-olam. O. i. dit: le olam is 
de eeuw uit, ed olam de eeuw door. Deze uitdrukkingen lopen dus 
parallel, maar geven elk een zijde der waarheid te kennen. Als wij 
zeggen: de maand uit en de maand door geven we in beide gevallen 
een zekere tijdsduur aan, maar bezien die toch van twee zijden. 

De maand uit kan men er terecht. 
De hele maand door kan men er terecht. 
In het eerste geval letten we meer op het hoelang, in het tweede 

meer op de ononderbroken duur. Zo ook met de Hebr. vormen le-olam 
en ed-olam. Er is, wat betekenis aangaat, zekere nuance. De eerste 
heeft meer het eindpunt in het oog, de ander meer de duur. 

Israël moest het bestrijken der posten met bloed onderhouden tot 
een inzetting voor zich en zijn kinderen tot in eeuwigheid, Ex. 12:24, 
dus de hele olam door. Het zou de Egyptenaars niet meer zien tot in 
eeuwigheid, Ex. 14:13. Samuël moest voor het aangezicht des Heeren 
zijn tot in eeuwigheid, 1 Sam. 1:22. Hier hebben we weer 
voorbeelden, dat het gebruik betrekking heeft op het leven van de 
persoon of de duur van de betreffende zaak. In elk geval ligt er een 
ononderbroken, wat tijdslengte betreft verborgen, duur in. 

We citeren niet verder. De lezer ga zelf het aanhangsel na en 
bedenke telkens weer, dat we op O. T. bodem staan en God zich 
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aansluit bij onze begrippen. De mens als onderwerp van het 
voornemen der eeuwen heeft in zijn hart de eeuw, en dat behelst ook 
het meten met wereldtijdperken. Niet met een eindeloosheid. 
 

4 Me olam, « Van eeuwigheid ». 
 
« VAN OUDS ». De term: van eeuwigheid, me-olam, is meerendeels 
door de St. V. vertaald door: van ouds, een inkonsekwentie t. o. v. het 
op andere wijze vertaalde woord olam. Er staat: van « eeuwigheid », 
vanaf de olam. 

Gen. 6:4 « Deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest, zijn. » 
Hebr.: die van eeuwigheid, van de eerste tijd van de ()lam af, geweest 
zijn. Men zie verder hfdst. 4. 

Joz. 24:2 « Aan gene zijde der rivier hebben uw vaders van ouds 
gewoond. » Dat is vanaf Noachs tijd. 

1 Sam. 27:8 « De Gesurieten en Gizrieten en Amalekieten waren 
van ouds de inwoners des lands. » Dus van na de zondvloed. 

Ps. 119:52. David dacht aan Gods oordelen van ouds, d. i. vanaf 
deze eeuw (Babel, Egypte, Kanaän). 

Spr. 8:23 De wijsheid is gezalfd van eeuwigheid, van de aanvang, 
van de oudheid der aarde. Hier slaat eeuwigheid wel op de eerste 
eeuw, dus vanaf in den beginne. 

Jes. 42:14 « Ik heb van ouds gezwegen ». Zie ook 57:11. Dit is een 
woord voor de toekomst, voor de eindtijd met het oog op Israëls 
herstel. Dan, terugziende op deze eeuw, zegt de Heere dat Hij van 
eeuwigheid gezwegen heeft. Waarin het niet langer zwijgen bestaat, 
blijkt uit vs. 15: « Ik zal bergen en heuvelen woest maken, en al hun 
gras zal Ik doen verdorren en Ik zal de rivieren tot eilanden maken en 
de poelen uitdrogen. » Zie ook vs. 16. De Heere zwijgt in deze eeuw. 
Hij laat de mens zijn gang gaan. Hij oordeelt niet. Dan zal Hij spreken 
en ten gericht komen. 

In Jes. 46:9 Israël vraagt Israël: « Gedenk der vorige dingen van 
oude tijden, van eeuwigheid af » en zegt in Jes. 63:16 « Gij o Heere 
zijt onze Vader, onze Verlosser, van ouds af is Uw naam, » d. i. van 
het begin dezer eeuw is Uw naam onder ons bevestigd. Verder gaan 
zij voort: Jes. 63:19: « Wij zijn geworden als die over welke Gij van 
ouds niet hebt geheerst. » Dit zijn de Heidenen, die God vanaf het 
begin der eeuw heeft laten wandelen in hun wegen. 

Jer. 2:20 De Heere had van ouds Israël verbroken. Uit deze tekst en 
andere blijkt, dat de Hebreër het begrip tijd vaak ruimer nam dan wij 
doen. Ze spraken ook van drie dagen en drie nachten al waren dat ook 
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geen drie etmalen. Zo ook met de termen van eeuwigheid, enz. 
Het zeer oude volk van Jer. 5:15 is het volk van eeuwigheid, d. i. 

lang bestaand. Israël bestond strikt genomen niet vanaf Noachs dagen. 
Dit wordt evenwel ruim uitgedrukt. 

Ook de Babijloniërs heten een zeer oud volk, Ez. 26:20, Hebr.: van 
eeuwigheid. Dat oude volk, het volk van eeuwigheid, waarmee ook 
Tyrus ten grave zou nederdalen, zijn de doden, die van ouds, van 
eeuwigheid, in de woeste plaatsen zijn, die in de kuil nederdalen. Het 
graf is hun huis. 

Jer. 28:8 spreekt van de profeten, die van oudsher, van de olam af, 
geweest zijn. 
 
VAN EEUWIGHEID. De verbinding met me-olam of mi(e)n olam ed 
olam is meestal vertaald door: van eeuwigheid tot eeuwigheid. In Jer. 
7:7 en 25:5 vinden we echter: van eeuw tot eeuw. Voor het volledig 
overzicht zie men het aanhangsel. 

Uit een en ander blijkt, dat de term: me — of mi(e)n — olam 
betrekking heeft op de een of andere olam, niet absoluut is, d. i.: niet 
slaat op de « nooit begonnen eeuwigheid » der Theologie, maar een 
tijd aangeeft. Tevens blijkt, dat het begin niet precies behoeft samen te 
vallen met de eeuw zelf, dus ook wel in ruimer zin genomen wordt. 
Het « volk van eeuwigheid », Jer. 5:15 heeft tijd nodig gehad om tot 
een volk te worden. Zo ook 1 Sam. 27:8. Het Hebr. drukt zich dus in 
dat me of mi(e)n wat ruimer uit dan in ons: vanaf. Israëls vaderen 
hadden van ouds gewoond aan gene zijde van de Eufraat, Joz. 24:2. 
De ark landde daar evenwel niet. Toen woonden ze er nog niet. Men 
geve van de olam wat ruimer strekking n. l. dicht van af het begin. 

Op geen dezer teksten passe men onze westerse denkwijze toe. Als 
Ps. 93:2 zegt: « Gij zijt van eeuwigheid af, bedoelt de psalmist niet te 
zeggen: Gij hebt geen begin, maar rekent hij vanaf zeker begin. Van 
dan af zal God Zich openbaren. Als men vs. 1 leest: De Heere regeert, 
Hij is met hoogheid bekleed, blijkt, dat hij hier blijkbaar het oog heeft 
op de toekomende eeuw. Vanaf die eeuw wordt 's Heeren troon 
bevestigd. Nadenkend lezen lost veel op. 

We hebben er reeds attent op gemaakt, dat de term: van eeuwigheid 
tot eeuwigheid aangeeft, dat de eeuwigheid niet eindeloos is. Ps. 90:2. 
Van eeuwigheid tot eeuwigheid is: van de ene olam in het verleden tot 
de andere is God de Albeheerser, de Gebieder over leven en dood, vs. 
3. Mozes drukt hierin wel Gods voortdurend bestaan uit, maar kan dit 
niet anders doen dan in aionen, olamim, de aan de mens bekende 
wereldtijdgangen. Ps. 90 pleit dus niet voor de eindeloze eeuwigheid, 
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maar laat zien, hoe de mens aan God het van olam tot olam toeschrijft, 
daarmee uitdrukkend, dat de eeuwigheid geen deel van Zijn wezen is, 
maar Hij tot de olamim steeds in een betrekking staat en er boven 
verheven is. 

De mens kan niet anders denken dan in en aan tijden. De Heere past 
Zich daarbij aan. Mozes de man Gods spreekt van: van eeuwigheid tot 
eeuwigheid. Hiermee plaatst hij God niet in de eindelooze eeuwigheid. 
Dan zou hij deze tot een god naast God maken, twee onsterfelijkheden 
of eindeloosheden naast elkaar, een eindeloze tijd en een eindeloze 
God. Hij zet God er boven en zegt: Van E. tot E. zijt Gij God. Zo legt 
hij de basis voor de uitspraak: De Koning der eeuwen, 1. Tim. 6:16. 
 
EEUWIGHEIDSIDEE RELATIEF. Van de boom des levens staat, dat hij 
zijn vrucht geeft van maand tot maand. Dat geeft ons enige 
Schriftvergelijking aan de hand t. o. v. de term eeuwigheid op God 
toegepast. De boom, staat zelf boven de maanden. Het gaat niet aan het 
leven van de boom (beter bomen) te beperken tot het maandelijks 
vrucht geven. Hij geeft vrucht van maand tot maand, is zelf blijvend. 
Zo kan van God gezegd worden: Gij zijt van E. tot E., terwijl Hij zelf 
eindeloos is. Zoals de mensheid zijn tijd afmeet met zekere tijdmaat, b. 
v. een jaar, en dit met de boom des levens gedaan wordt van maand tot 
maand, zo weet het eindige menselijke verstand niet hoger dan t. o. v. 
de Godheid te spreken van: van E. tot E. Omdat hij eindig is, meet hij 
met een eindige maatstaf. God komt ons hierin tegemoet en past zich 
hierbij aan. Eerst als wij de onsterfelijkheid verkregen hebben, zullen 
we het eindeloze kunnen begrijpen. Voor ons blijven de aionen lange 
maar niet eindeloze wereldtijdperken. De eeuwigheidsidee der H. S. is 
relatief, niet absoluut. De aionen zijn met elkaar te vergelijken, er is 
verschil, er is overeenkomst. De ene aioon is langer dan de andere. 
Wie de eeuwigheid der H. S. tot eindeloosheid maakt, zet een god 
naast God. Hij alleen heeft de onvergankelijkheid. Ook t. o. v. de 
aionen. Hij alleen is de Absolute, al het andere, ook de tijd, is relatief. 
Ook hier moet God de eer gebracht worden, die Hem toekomt. Hij is 
de Koning der eeuwen staat er dus naar Zijn Wezen boven en staat tot 
de aionen in zeken. betrekking. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid.
 

5 Olam va ed – Eeuwig en altoos. 
 
DRIEERLEI TERM. De teksten met deze term zijn alle reeds genoemd 
en in beginsel besproken. We weten, dat de vertaling hier tamelijk 
standvastig is. Slechts een enkele keer, is er b. v. afwisseling. Ex. 
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15:18: De Heere zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren, Ps. 104:5: 
zij (de aarde) zal nimmermeer nog eeuwiglijk wankelen. Overigens 
staat er: eeuwig en altoos. Der heidenen naam wordt uitgedelgd 
eeuwig en altoos: in de aioon en verder, Ps. 9:6. De Heere is koning 
eeuwiglijk en altoos, in de aioon en langer, Ps. 10:16. De Koning 
kreeg het leven, lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos, Ps. 21:5. Uw 
troon, o God, is eeuwig en altoos, Ps. 45:7. Zie voorts Ps. 45:18; 
48:15; 52:10; 119:44; 145:1, 2, 21; Dan. 12:3. 

Om volledig te zijn, wijzen we er op, dat er drieërlei uitdrukking is, 
drieërlei nuanceering. Er staat: olam va ed, le olam va ed, le ed le 
olam. De laatste vertaalt de St. V. door: voor altoos en in eeuwigheid. 
We vinden dit alleen in Ps. 111:8 en 148:6. We kunnen die vorm 
beschouwen als een versterkingsvorm, een intensief. Nader zal 
blijken, dat de term: ed en le-ed ook door eeuwigheid vertaald is en 
olam en le-olam kan vervangen. Zo ligt in de term: le-ed le-olam een 
knooppunt. 

Voor het overzicht zie men het Aanhangsel. De onderzoekende 
lezer sla de teksten na of werke ze uit. 
 

6 Olamim, Eeuwen, eeuwigheden. 
 
12 MAAL. Deze term komt 12 keer voor in het O. T. Er is reeds op 
gewezen. De olamim komen het eerst voor bij David in Ps. 61:5 en 
145:13. « Ik zal in Uw hut verkeren (in) eeuwigheden, » Ps. 61:5. Men 
ziet, hoe de St. V. hier het meervoud plaatste. In Ps. 145:13 zegt 
David: « Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen (olamim) 
en Uw heerschappij van geslacht tot geslacht. » Hij bedoelt hier 
ongetwijfeld het Koninkrijk Gods. In Dl I zagen we, dat dit ruimer is 
dan het koninkrijk der hemelen. Het K. d. H. is strikt genomen het 
koninkrijk van de 4  en 5 aioon, de middellijke Israëlietische 
wereldheerschappij, het Kon. Gods duurt al de aionen. En ook langer.

In Ps. 77:6 is sprake van de jaren der eeuwen. 
Jes. 26:4 zegt volgens de St. V.: « Want in den Heere is een 

eeuwige Rotssteen. » 
In Jes. 51:9 is er vertaald: « Ontwaak als in de verledene dagen, als 

in de geslachten van ouds ». Hier heeft het Hebr. voor g.: van ouds: g. 
der eeuwen. Dit wordt gebeden met het oog op het eind onzer eeuw. 
Israël ziet dan terug op deze en de voorgaande aioon, dus van af 
Adam. 

Ps. 77:8 vraagt of de Heere in eeuwigheden zal verstooten. Pred. 
1:10 spreekt van de eeuwen, olamim of eeuwigheden die voor ons 
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geweest zijn. We wezen er reeds op, dat dit er minstens twee moeten 
zijn. 

Dan. 9:24 spreekt van het aanbrengen van een eeuwige 
gerechtigheid, Hebr.: gerechtigheid der aionen. Dit kan worden 
verstaan als een gerechtigheid met het oog op, aangebracht voor de 
twee toekomende aionen. Dan. 9 geldt ook voor de eindtijd. Men kan 
het ook opnemen als een gerechtigheid openbaar wordend in die 
aionen. 

In Jes. 45:17 a is sprake van het aanbrengen van een eeuwige 
verlossing, Hebr.: een verlossing der eeuwen. Men kan dit opnemen 
als de gerechtigheid der eeuwen van Dan. 9. Neemt men het in de 
tweede zin, n. l. een verlossing in de toekomende aionen, dan blijkt, 
dat de verlossing nog doorgaat in de toekomende eeuwen. Uit de 
verlossing der eeuwen vloeit dan voort de gerechtigheid der eeuwen. 

Jes. 45:17 b heeft de bizondere maar eenmaal voorkomende 
uitdrukking: ed— olemi ed. Olemi is de afgekorte Hebr. 
meervoudsvorm van olamim. Deze term kan vertaald worden door: de 
heele duur der eeuwen door. 
 

7 Andere termen. 
 
CHELED. Nu komen we tot de andere termen, die in de St. V. ook door 
eeuwigheid of eeuw vertaald zijn. 

a. Vooreerst chéled. Dit woord is vertaald door tijd, leefijd, wereld, 
eeuw. 

Door tijd in Job. 11:17 « Ja uw tijd zal klaarder dan de middag 
oprijzen. » 

Door leeftijd in Ps. 39:6 « Mijn leeftijd is als niets voor U. » 
Door wereld in Ps. 17:14 « ... de lieden die van de wereld zijn » en 

Ps. 49:2 « ... alle inwoners der wereld. » 
Door eeuw in Ps. 89:48 « Gedenk van hoedanige eeuw ik ben. » 
Men ziet hoe uiteenlopend. De betekenis is: tijd van zekere 

generatie. We spreken van: de mannen van onze tijd. Hij gaat met zijn 
tijd mee. De goede oude tijd. De chéled is een onderdeel van een 
aioon. 
 
QEDEM. b. Eeuwig in Deut. 33:27 a. 

In Deut. 33:27 a is sprake van de eeuwige God. Hier. staat het 
woord qédem, dat elders vertaald is door eertijds, oud, van ouds, 
vorig, verleden. Het betekent: de aloude God, God Die de eerste is. 
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ED. c. Ed = duur. 
In Jes. 9:5 vinden we: Vader der eeuwigheid. Hier staat niet: Vader 

van de olam, maar: Vader van de cd. In Jes. 57:15 vinden we het nog 
eens: « Want alzo zegt de Hooge en Verhevene, Die in de eeuwigheid 
woont. » Christus is de Vader van de « ed », d. i. der toekomende 
eeuw. God woont in de « ed », de toekomende eeuw bij Israël. Hij 
woont in de hoogte en in het heilige, maar ook bij die, die van een 
verbrijzelde en nederige geest is., opdat Hij levend make de geest der 
nederigen en het hart der verbrijzelden. » . 

In Hab. 3:6 is het vertaald door: aloude: « De aloude bergen zijn 
verstrooid geworden en de hemelen der eeuw (olam) hebben zich 
gebogen, de gangen der eeuw (olam) zijn Zijne. » Men ziet, dat « ed » 
hier betrekking heeft op deze eeuw. Ed blijkt in deze teksten een 
synoniem te zijn van Olam, d. i. een ongeveer gelijke doch andere 
benaming. 
 
EDI E.D. d. Edi ed, der duren duur of eeuwen eeuw. Het. meervoud 
komt ook voor. 

Ps. 83:18 « Laat ze beschaamd en verschrikt wezen tot in 
eeuwigheid. » 

Ps. 92:8 « ... opdat zij tot in eeuwigheid verdelgd worden.» Ps. 
132:12 « Zo zullen ook uw zonen tot in eeuwigheid op uw troon 
zitten. » 

Ps. 132:14 « Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid. » 
Jes. 26:4 « Vertrouwt op den Heere tot in eeuwigheid (edi ed) want 

in den Heere is een eeuwige Rotssteen (Rotssteen der olamim). » 
Jes. 65:18 « Maar weest gijlieden vroolijk en verheugt u tot in 

eeuwigheid in hetgeen dat Ik scheppen zal. Want zie, Ik schep 
Jeruzalem een verheuging en zijn volk een vrolijkheid. » 

Dit zijn al de teksten. Als we « ed » vertalen door eeuw (aioon) is « 
edi » (de afgekorte meervoudsvorm van edim) dus, eeuwen en « edi 
ed » der eeuwen eeuw. Dit is dan de toekomende eeuw de eeuw voor 
Israël. In Jes. 26 schrijdt het tweede deel van de tekst over de eerste 
heen. « Vertrouwt op den Heere tot in der eeuwen eeuw, want in den 
Heere is een Rotssteen der eeuwen, der olamim. » Het laatste reikt 
verder dan het eerste. 

e. Le-ed, in eeuwigheid. 
De term le-ed, tot het eind der eeuw, in eeuwigheid, komt ook in tal 

van teksten voor. 
1 Kron. 28:9 « Maar. indien gij Hem verlaat, zal Hij tot in 

eeuwigheid verstoten. » 
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Ps. 19:10: « De vreeze des Heeren is rein, bestaande lid in 
eeuwigheid » 

Ps. 21:7 « Gij zet Hem tot zegeningen in eeuwigheid. » Ps. 22:27: « 
Wieder hart zal leven in eeuwigheid. » Ps. 37:29: « De zachtmoedigen 
zullen de aarde erfelijk bezitten en in eeuwigheid daarop wonen. » 

Ps. 61:9 « Zo zal ik Uw naam psalmzingen in eeuwigheid. » 
Ps. 89:30 « En Ik zal zijn zaad, in eeuwigheid zetten en zijn troon 

als de dagen der hemelen. » 
Men ziet uit deze tekst het parallelisme, de eeuwigheid, de le-ed, 

duurt zolang als de dagen der hemelen, d. i. tot de nieuwe hemel komt.
Ps. 111:10 « Zijn lof bestaat in eeuwigheid. » 
Zie ook Spr. 12:19; 29:14. 
Mich. 7:18 « Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid. » 
Jes. 30:8 « Opdat. het blijve tot den laatsten dag voor altoos tot in 

eeuwigheid, Hebr.: ed olam le-ed, de hele duur der eeuw, tot het eind 
der eeuw. Uit deze tekst blijkt mede, dat de « el » en de « olam » 
parallel loopen. De « ed » drukt het voortgaande uit. Het werkwoord 
adah betekent voortgaan, voorbijgaan. De olam drukt meer het 
verborgene uit van de duur. Het werkwoord olam betekent: verbergen.
 
NETSACH EN LE-NETSACH. ƒ. Een ander woord, ook door eeuwig 
vertaald, is netsach. 

Het wordt ook nog op andere wijze overgezet b. v. door: tot den 
einde toe: Job. 34:36: Mijn Vader, laat Job beproefd worden tot den 
einde toe; door: steeds: Ps. 13:2: Hoe lang, Heere, zult Gij mij steeds 
vergeten; door: steeds durende: Jer. 15:18: Waarom is mijn pijn steeds 
durende; door: altoos: Amos 1:11: omdat hij (n. l. Edom.) zijn 
verbolgenheid altoos behoudt. In Ps. 16:11 « lieflijkheden zijn in Uw 
rechterhand eeuwiglijk » en Ps. 74:3: « Hef Uw voeten op tot de 
eeuwige verwoestingen » is het door eeuwiglijk en eeuwig vertaald. 

De term le-netsach is ook verschillend vertaald, n. l. door: voor 
altoos, door: om te versterken, 1 Kron. 15:21, om aan te drijven, 23:4, 
om voort te drijven, 2 Kron. 34:12, om opzicht te nemen, Ezra 3:8, om 
opzicht te hebben, 3:9, tot overwinning, Spr. 21:28, Jes. 25:8, gestadig: 
Jos., 28:28, gedurig-lijk, Jes. 57:16, steeds: Klaagt 2:50. Het 
zelfstandig naamwoord is vertaald door: overwinning, 1 Kron. 29:11. 
Het werkwoord betekent: glanzen, stralen, op de voorgrond treden, 
leiden, dirigeren. 
 
VOLKOMEN. Schijnbaar staan we hier voor een hopelooze taak: om 
eenheid te brengen in deze uit eenloping van gedachten. In Job. 34:36 
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geeft ons de St. V. o. i. evenwel de sleutel: tot het einde toe. De 
grondbetekenis van het: le netsach is dan ook: volkomen, in 
volkomenheid. Laat ons probeeren. Zult Gij mij volkomen vergeten 
Ps. 13:2. De volkomen verwoestingen, Ps. 74:3. Waar iets, wil het tot 
volkomenheid komen, een zekere tijd nodig heeft, is er ook een tijd 
zijde aan verbonden. Dat is de periode, waarin iets tot de 
volkomenheid komt. Dat is evenwel niet het eerste in het begrip. We 
zullen hieronder de knoop leggen tussen olam, ed en nétsach. Thans 
geven we enige teksten met le-nétsag. (Zie verder het Aanhangsel). 
 

Job. 4:20 « Van den morgen tot den avond toe worden zij 
vermorzeld, vergaan zij in eeuwigheid, Hebr. le-nétsach, » lees: 
volkomen, geheel en al. 

job. 14:20 « Gij overweldigt hem in eeuwigbeid (volkomen) en hij 
gaat heen. » 

Job. 20:7 « ... zal hij gelijk drek in eeuwigheid (volkomen) vergaan. 
» 

Men ziet hoe stroef de St. V. is, hoe ze gevangen is in een idee die 
haar niet los laat en die ze ook weer niet doorvoert. 

Job. 23:7 « Ik zou mij in eeuwigheid van mijn Rechter vrijmaken. » 
Lees: volkomen en alles wordt veel duidelijker. 

Ps. 9:7 « O mijn vijand, zijn de verwoestingen voleindigd in 
eeuwigheid ? » Lees: volkomen voleindigd. 

Ps. 10:11 « Hij ziet niet in eeuwigheid. » Lees geheel en al niet. 
Ps. 44:24 « Ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid. » Geheel en al. 
Ps. 52:7 « God zal u ook afbreken in eeuwigheid. » Volkomen. 
Ps. 68:17 « Dezen berg heeft God begeerd tot Zijn woning, ook zal 

er de Heere wonen in eeuwigheid. » Ten volle, in volheid. 
Ps. 74:1 « O God, waarom verstoot Gij in eeuwigheid? » Geheel en 

al. 
Vs. 10 « Zal de vijand Uw naam in eeuwigheid lasteren, » d.i. tot 

volkomen wordens toe, tot zijn toppunt. Vs. 19 « Vergeet de hoop 
uwer ellendigen niet in eeuwigheid. » Geheel en al.. Zie ook 79:5. 

In Ps. 89:47 is het woord vertaald door: steeds: « Hoe lang, o Heere, 
zult Gij U steeds verbergen? » 

Spr. 21:28 « Een leugenachtig getuige zal vergaan, en een man die 
hoort, zal spreken tot overwinning. » D. i. zal de waarheid volkomen 
spreken. 

Jes. 25:8 « Hij zal de dood verslinden tot overwinning. » Waarom 
vertaalde de St. V. nu ook niet: in eeuwigheid, zoals elders? Hier is 
heel wel te lezen: volkomen. 
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Jes. 28:28 « ... maar hij dorst niet gestadig dorsende. » Steeds door.
Zie ook Jes. 33:20 (in eeuwigheid), Klaagl. 5:20 (steeds). Hab. 1:4; 

het recht komt nimmermeer voort. 
Alles overziende blijkt, dat de vertaling van le-nétsach door: in 

eeuwigheid niet houdbaar is. De St. V. had hier een andere weg in 
moeten slaan. In de meeste der genoemde teksten kan men volkomen, 
geheel en al, lezen zonder dat de tekst verandert, hij wordt er als regel 
helderder door. 
 
VERBINDINGEN. Er zijn enkele teksten, waarin le nétsach in 
parallelisme staat met le-olam en le-ed en waardoor de St. Vertalers 
wellicht op de gedachten gekomen zijn om le-nétsach ook elders door 
in eeuwigheid te vertalen. Die teksten zijn: Ps. 9:19; Jer. 3:5; Ps. 
103:9; Jes. 57:16. We zullen die afschrijven. 
Ps. 9:19 « Want de nooddruftige zal niet voor altoos (le-nétsach) 
vergeten worden, noch ook de verwachting der ellendigen in 
eeuwigheid (le-ed) verloren zijn. » 

Jer. 3:5 « Zal Hij in eeuwigheid (le-ed) den toorn behouden, zal Hij 
dien gestadiglijk (le-nétsach) bewaren? » 

Ps. 103:9 « Hij zal niet altoos (le-nétsach) twisten, noch in 
eeuwigheid (le-olam) den toorn behouden. 

Jes. 57:16 « Want Ik zal niet eeuwiglijk (le olam) twisten en Ik zal 
niet geduriglijk (le nétsach) verbolgen zijn. » 

Er is ook een parallellisme met: van geslacht tot geslacht in Ps. 
77:9, Jes. 13:20, Jer. 50:39. 

Ps. 77:9 « Houdt Zijn goedertierenheid in eeuwigheid (le nétsach) 
op, heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? » 

Jes. 13:20 « Daar zal geen woonplaats zijn in eeuwigheid (le-
nétsach) en het zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht. » 

Jer. 50:39 « en men zal er geen verblijf meer hebben in eeuwigheid 
(le-nétsach) en zij zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht. 
» 

Deze teksten leiden ons tot een nieuw gedeelte, de parallelismen. 
We beschouwen die afzonderlijk. 
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8. Parallelismen. 
 
PARALLELISME Wat is parallelisme? Het is de herhaling van gelijke, 
synonieme of tegengestelde gedachten of woorden in parallelle of 
opeenvolgende regels. Het parallelisme is niet zo eenvoudig als men 
gemeend heeft. Het heeft onderscheiden nuanceringen. In een 
breedvoerig werk Figures of Speech » (stijlfiguren) zet Dr. Bullinger 
dit uiteen. We geven er iets van weer. 

Het parallelisme kan eenvoudig en samengesteld zijn. Eenvoudig is 
het synoniem (1), tegenstellend (2), samenstellend (3). Samengesteld 
is het :afwisselend (4), herhalend afwisselend (5), uitbreidend 
afwisselend (6) en omgekeerd (7). Wie een en ander na wil gaan, leze 
de volgende teksten: 
 

 
OLAM-ED-NETSACH. Komende tot het punt onder beschouwing, 
vinden we het volgende over olam, ed en nétsach: 

1 Olam en ed loopen parallel. 
2 Olam en nétsach lopen parallel. 
3 Ed en nétsach lopen parallel. 
Het heeft niet vaak plaats. Teksten zijn deze: 
1 Olam – ed. 
Hab. 3:6 « En de aloude bergen (bergen van de ed) zijn verstrooid 

geworden en de eeuwige hemelen (hemelen van de olam) hebben zich 
gebogen. » 

2 Olam – nétsach. 
Ps. 103:9 « Hij zal niet altoos (le-nétsach) twisten, noch in 

eeuwigheid (le-olam) den toorn houden. » 
Jes. 57:16 « Want Hij zal niet eeuwiglijk (le-olam) twisten en Hij 

zal niet geduriglijk (le-nétsach) verbolgen zijn. » 
Jer. 3:5 « Zal Hij in eeuwigheid (le-olam) den toom behouden, zal 

Hij dien gestadig (le-nétsach) bewaren? » 
3 Ed – nétsach. 
Ps. 9:19 « Want de nooddruftige zal niet voor altoos (le-nétsach) 

Voor 1: Gen. 4:23, 24.
" 2: Spr. 15:1; 27:6.
" 3: Ps. 19:7.
" 4: Gen. 19:25; Deut. 32:21; Estlier 8:5; Jes. 1:29, 30.
" 5: Jes. 65:21, 22; 1 Joh. 2:15, 16.
" 6: Richt. 10:17; Mt. 6:19, 20.
" 7: Gen. 3:19; Ex. 9:31; 1 Sam. 1:2; Ps. 135:18.
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vergeten worden. noch de verwachting der ellendigen in eeuwigheid 
(le-ed) verloren zijn. » 

Am. 1:11 « ... dat zijn (Edoms) toorn eeuwiglijk (le-ed) verscheurt 
en hij zijn verbolgenheid voor altoos (le-nétsach) behoudt. » 
 
SAMENSTELLEND. De vraag is wat voor soort van parallelisme hier 
voor ons ligt. Men weet, er is eenvoudig en samengesteld. Bij het 
laatste vindt men meer dan één paar zinnen parallel lopend, bij het 
eerste één paar. 

Het is hier dus eenvoudig parallelisme. Dit kan, zoals we zeiden, 
synoniem, d. i. zinverwant of gelijkbetekenend, tegenstellend of 
samenstellend zijn. Nu vormen deze parallellen zeker geen 
tegenstelling met elkaar, blijft dus over óf synoniem. óf samenstellend 
parallelisme. Naar het ons voorkomt vinden we hier samengesteld 
parallelisme, de ene zin vult de andere aan en geeft tevens een zekere 
uitbreiding aan. In Hab. 3:5 zijn de aloude bergen, de bergen van de 
ed, bijna synoniem met de eeuwige heuvelen, de heuvelen van de 
olam. In de teksten met olam – nétsach, dus in Ps. 103:9, Jes. 57:16 en 
Jer. 3:5 zien we soortgelijke parallelisme, de ene gedachte vult de 
andere aan, maar beziet haar van uit een ander oogpunt. Niet altoos 
twisten betekent: niet gedurig, niet eeuwig de toorn behouden 
betekent: niet eens voor al. Zo ook met ed-nétsach in Ps. 9:19 en Am. 
1:11. Het nétsach drukt een volmaaktheid uit, is zoals we zagen, ook 
vertaald door overwinning. Zo vult nétsach aan wat in olam en ed ligt 
vervat, de onafgebroken duur leidt tot volmaaktheid. 

We hebben reeds opgemerkt en aangegeven, dat olam in 
parallelisme voorkomt met: van geslacht tot geslacht. De teksten zijn: 
Ex. 3:15; Ps. 33:11; 49:12; 79:13; 85:6; 89:2, 5; 100:5; 106:31; 
135:13; 145:13; 146:10; Spr. 27:24; Jes. 34:10, 17; 51:8; Klaagl. 5:19; 
Joël 3:20; Dan 4:3, 34. 
Ex. 3:15 zegt: « ... dat is Mijn naam eeuwiglijk en dat is Mijn 
gedachtenis van geslacht tot geslacht ». Zo ook de andere teksten. 
 
LE-NETSACH EN VAN GESLACHT TOT GESLACHT. In Ps. 77:9; 
102:13; Jes. 13:20 en Jer. 50:39 vinden we le–nétsach in parallelisme 
met: van geslacht tot geslacht. Zie hier de teksten: 

Ps. 77:9 « Houdt Zijn goedertierenheid op in eeuwigheid (le-n), 
heeft Zijn toezegging een einde van g. tot g.? » 

Ps. 102:13 « Maar Gij blijft in eeuwigheid (le-n) en Uw gedachtenis 
van g. tot g. » 

Jes. 13:20 « Daar (n. l. in Babel) zal geen woonplaats zijn in 
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eeuwigheid (le-n.) en het zal niet bewoond worden van g. tot g. » 
Jer. 50:39 « Men zal er (te Babel) geen verblijf meer hebben in 

eeuwigheid (le–n.) en zij zal niet bewoond worden van g. tot g. » 
Ook hier ligt een knooppunt. Er is parallelisme tussen olam en 

geslacht tot geslacht en tussen le–nétsach en van g. tot g. Beide zijn 
samenstellend, niet strikt synoniem. Een olam is niet hetzelfde als 
geslacht op geslacht. Evenmin is le nétsach hetzelfde als geslacht op 
geslacht. Zo ook behoeft le–olam en le nétsach niet hetzelfde uit te 
drukken. Daarom spraken we van een samenstellend parallelisme. 

Bewijs daarvoor geeft ook Klaagl. 5:20: « Waarom zoudt Gij steeds 
(le–n.) vergeten, waarom zoudt Gij ons zo langen tijd (Hebr.: dagen) 
verlaten? » Hier loopt le–n. parallel met dagen. Het wordt uitgebreid, 
anders omschreven en anders gezien, le–n. is niet hetzelfde als dagen. 
In le–olam hebben we meer een synthetische, in le nétsach en dagen 
een analystische uitbeelding. Bij het eerste valt de volkomenheid 
samen met het olamische, bij het tweede wordt ze ontleed in dagen. 
We zouden kunnen zeggen: de volkomen tijdsduur (de ed) leidt tot de 
volkomen olam en deze tot de volkomenheid in de olam, de nétsach. 

We hebben dus in parallelisme: 
 

Olam — Van geslacht tot geslacht. 
Nétsach — Olam. 
Olam – Ed. 
Ed — Nétsach. 
Nétsach — Van geslacht tot geslacht. 

 
SAMENVATTING. Hiermee is ons onderzoek naar de O. T. termen ten 
einde. Wie ons heeft gevolgd, zal bemerkt hebben, dat het O. T. over 
de eeuwigheid een heel andere gedachte geeft dan ons abstraheerend 
westerse denken er van gemaakt heeft in de Kerktheologie. De olam is 
iets konkreets, bestaat uit tijd, uit dagen, geeft wel een ononderbroken 
duur aan, maar geen eindeloze. De olam kan, wat zijn begrip betreft, 
gesplitst worden in drieën: in ed, in olam en in nétsach. De ed geeft 
meer de duur zijde aan, de olam de ononderbrokenheid, de nétsach de 
volkomenheid van de ononderbroken duur. Het tijdsbegrip is niet 
nummer één, veeleer de uitwerking van de verborgen krachten en 
factoren. Bij Gods naam voorkomend wil het niet uitdrukken, dat Hij 
eindeloos leeft, maar dat Hij tot de tijdsduren in een of andere 
betrekking of verhouding staat. Waar voor de uitwerking van de 
verborgen krachten en factoren tijd nodig is, geeft olam ook een 
tijdsruimte aan, die niet eindeloos is, wijl ze door andere gevolgd 
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wordt of kan eindigen. In het spraakgebruik drukt het ook een 
oneindigheid uit t. o. v. de zaak, waarop het betrekking heeft (eeuwige 
slaaf enz.). Onze westerse idee van tijdloze, daarom nimmer 
eindigende en daarom ook nooit begonnen eeuwigheid staat lijnrecht 
tegenover de Schriftuurlijke olamische, begin en einde hebbende 
wereld–ontwikkelingsgangen die een bepaald doel hebben en waarin 
God Zijn raad uitwerkt. Waar dit olamische op personen of zaken 
overgedragen kan worden en in het spraakgebruik ingang vond, 
bewijst het woord olam te meer, dat het niet abstrakt, maar konkreet 
is. Het begrip olam is absoluut–relatief, het geeft een volkomenheid 
aan, die toch weer meetbaar, eindigend is. Het is oneindig–eindigend, 
niet oneindig–eindeloos. 
 

B. In het N. T. 
 
WAT BETEKENT: AIOON. Voor we verder gaan, willen we stilstaan bij 
de ethymologische betekenis (d. i. de betekenis van de samenstellende 
delen van een woord) van het woord: aioon. Het woord: aioon is een 
samenvoeging van twee Griekse woorden: aei en: oon. Het woord oon 
is het tegenwoordig deelwoord van het werkwoord zijn, dus: zijnde. 
Het woord aei is op zichzelf ook weer een samenstelling bestaande uit 
a, dat niet betekent en ei, dat indien betekent. Dit woord aei komt in 8 
teksten voor, n. l. in: 

Mk. 15:8 En de schare riep en begon te begeeren, dat hij (Pilatus) 
deed gelijk hij hun altijd (aei) gedaan had. 

Hand. 7:51 « ... gij wederstaat altijd (aei) den Heiligen Geest. » 
2 Cor. 4:11 « Want wij die leven, worden altijd (aei) in den dood 

overgegeven. » 
2 Cor. 6:10 « ... als droevig zijnde, doch altijd blijde. » 
Tit. 1:12 « De Cretenzen zijn altijd leugenachtig. » 
Heb. 3:10 « ... Altijd dwalen zij met het hart. » 
1 Petr. 3:15 « ... en zijt altijd bereid tot verantwoording. » 
2 Petr. 1:12 « Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te 

vermanen. » 
Uit bovenstaande teksten blijkt, dat aei nergens betekent een tijd 

zonder eind maar dat de betekenis beperkt is tot de gedachte: zonder 
feil, zonder een indien, zonder iets dat er tussenbeide komt. Pilatus 
had niet eindeloos zo gedaan, maar zonder onderbreking, Israël 
weerstaat niet eeuwig de Geest, maar indien God niet ingrijpt, steeds; 
Petrus blijft niet eindeloos vermanen, maar zolang hij leeft, enz. 
Aeioon betekent dan ook niet: een lijd zonder einde, maar: zonder feil, 
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bestaande, voortgaande indien er niets tussenbeide komt, dus een 
volkomenheid. Men zou kunnen opmerken: Maar kan het woord dan 
niet van betekenis veranderd zijn en iets eindeloos uitdrukken. We 
hebben er reeds op gewezen, dat het gebruik in de Schrift dat 
weerspreekt. (Zie hoofdst. I). We willen hier ten overvloede nog op 
enige tegenstellingen wijzen die voor zichzelf spreken en kunnen 
dienen als wapenen in de strijd tegen de duisternissen dezer eeuw. 
 
TEGENSTELLINGEN. Op. 21:1 zegt, dat er geen zee meer zal zijn, 
terwijl Jer. 5:22 zegt, dat het zand der zee tot een paal is met eeuwige 
inzetting. 

Op. 21:22 zegt, dat er eenmaal geen tempel meer zal zijn, Ez. 37:26, 
28 zegt dat Gods heiligdom in het midden van hen zal zijn « tot in 
eeuwigheid. » 

Op. 21:2 en 3:12 spreken van het Nieuw-Jeruzalem, Jer. 17:25 zegt, 
dat Jeruzalem bewoond zal worden in eeuwigheid. 

Heb. 9:9, 10 zegt dat de offerenden, enz. er waren tot de tijd der 
verbetering, Ex. 31:16, 17, Lev. 16:33, 34 en 2 Kron. 2:4 zeggen, dat 
deze inzettingen eeuwig zijn. 

Ps. 102:26, 27; Jes. 66:22; Mt. 24:35; 2 Petr. 3:10 en Op. 21:1 
zeggen, dat de aarde zal voorbijgaan, Ps. 78:69 en Pred. 1:4, dat zij in 
der eeuwigheid staat. 

Luk. 1:33 zegt, dat Christus tot in eeuwigheid over het Huis Jakobs 
zal regeren, terwijl 1 Cor. 15:24-28 dit weerspreekt. 

Men ziet, hoe al deze tegenstellingen opgelost worden door in de 
aionen grote wereldtijdperken te zien. Indien men daarbij consequent 
is en nergens een aioon tot een eindeloze tijd maakt, ook niet als het 
woord een uitdrukking is om God in betrekking tot de aionen te 
zetten, komt er oplossing. Men houde in het oog dat God zo groot is, 
dat geen enkel begrip onzerzijds Hem kan uitdrukken. Al de Hem 
kwalificerende woorden zijn niet om Zijnentwil, maar om onzentwil. 
Hij drukt er iets mee uit onzerzijds, om ons wat te leren, niet om Zijn 
Wezen mee te omschrijven. Dat gaat ver uit boven alle aardse 
begrippen. Dat is oneindig en eindeloos. 
 
INDELING. Nu komen we tot de N. T. teksten. Veel is er reeds 
besproken, voor veel ligt reeds de basis, of is de opbouw reeds voor 
meer dan de helft af. Het zij ons vergund hier en daar in herhalingen te 
vervallen. 
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We bespreken achtereensvolgens de volgende punten: 
1 Eis ton aioona, in der eeuwigheid. 
2 In deze eeuw, in de toekomende. 
3 Eis tous aioonas, in de eeuwen. 
4 Eis tous aaioonas toon aioonoon, in de eeuwen der eeuwen. 
5 Andere termen met aioon. 
6 Het woord aioonios, aionisch, eeuwig. 
7 Andere termen door eeuwig vertaald. 
8 Het woord wereld in de St. V. 

 
1 Eis ton aioona, gedurende (in) de aioon. 

 
MT. 21:19. Deze term, de vierde naamvalsvorm van aioon, is te 
vertalen door: gedurende de eeuw of de eeuw uit. De eerste tekst 
hiermee is Mt. 21:19, waarin de Heere Jezus van de vijgeboom die 
geen vruchten had zei: « Uit u worde geen vrucht meer in der 
eeuwigheid. » Hier heeft de term de kracht van nimmermeer en sluit 
de Heere zich aan bij het O. T. spraakgebruik van b. v. eeuwig slaaf 
zijn e. d. 's Heeren woord heeft echter nog een diepere ondergrond. De 
vijgeboom is type van Israël naar zijn nationaal bestaan. Dat bestaan 
zal geen vrucht opleveren in deze aioon. Over wat daarna is, zegt de 
Heere niets. 
 
MK. 3:29. Mk. 3:29 « Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen den 
Heiligen Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar hij is 
schuldig aan een eeuwige zonde. » Aldus de oudste handschriften. 
Hieruit heeft men gekonkludeerd, dat de zonde tegen de Heilige Geest 
onvergeeflijk is. Er staat echter, dat het een aionische zonde is, wat 
iets anders uitdrukt. Men weet dat de lastering tegen de Heilige Geest 
was, dat men aan Satans macht toeschreef; wat Gods Zoon in Gods 
kracht deed, dat men van Gods Zoon zei, dat Hij door Satan bezeten 
was. En dat welbewust. Men zei: Deze werpt de duivelen (Gr.: de 
demonen) uit door Beëlzebul, den overste der duivelen (demonen) Mt. 
12:24, Mk. 3:22. Hiermee lasterde men niet de Zoon allereerst, maar 
de Geest Gods, Die in Hem werkte. En daarvoor nu is geen vergeving 
in der eeuwigheid, zegt Mk. of: noch in deze eeuw, noch in de 
toekomende, zegt Mt. Het: in der eeuwigheid van Mk. valt samen met: 
de toekomende eeuw van Mt. 12. In de Wedergeboorte, de 
toekomende eeuw, wordt de lastering tegen de Geest dus niet 
vergeven. Zij die tegen de Geest gelasterd hebben, worden mogelijk in 
de poel des vuurs geworpen. 
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Vele gelovigen worden door Satan bevreesd gemaakt, dat zij de « 
zonde » tegen de Heilige Geest bedreven hebben, omdat God naar hen 
niet schijnt te horen. Hij verwijst hen daarbij tevens naar de « eeuwige 
hellestraf » Hij toont zich hierbij weer meester in het 
Schriftverdraaien en gebruikt de traditieleer als vreesaanjager. Alleen 
zij die welbewust Christus' kracht aan Satan toeschrijven, lasteren 
tegen de Heilige Geest. 
 
LUK. 1:54, 55. Zacharias zegt in Luk. 1:54, 55: « Hij heeft Israël, Zijn 
knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid... in 
der eeuwigheid. » Deze tekst steunt op Gen. 13:15, wat blijkt uit de 
tussenzin: « gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot 
Abraham en zijn zaad ». Hier wordt gedoeld op Israëls toekomstig 
herstel in de Wedergeboorte. 
 
IN JOHANNES. De term: eis ton aioona komt in het evangelie van 
Johannes 12 maal voor, wat mede symbool is van het Israëlietisch 
karakter van deze Schriftuur. 
 
JOH. 4. Joh. 4:14 « Maar zo wie gedronken zal hebben van het water 
dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het 
water, dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein, 
springende tot in het eeuwige leven. » Gr.: springende tot eeuwig 
leven, eis zoè aioonoon. Wie ook deze tekst niet laat slaan op de 
toekomende eeuw, zal niet inzien, dat we hier op Israëlietisch terrein 
staan. Wie de Schrift wil verstaan, moet inzien, dat ze aan Israël 
gegeven is. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, zegt Paulus in 
Rom. 3:2 door de Geest. We moeten de Schrift van voren uit lezen, 
niet er iets van achteren indragen, dat van voren uit bezien, nog niet 
geopenbaard was. De Evangeliën zijn voortzetting van het O. T. en 
richten zich tot Israël. Christus trad op om de beloften der vaderen te 
bevestigen, Rom. 15:8. Daartoe behoorde ook Gen. 13:15, waar de 
basis ligt voor het « eeuwige leven ». Voor het leven der toekomende 
eeuw nu belooft de Heere ook de Samaritaansche vrouw het water des 
levens. Dat wordt een fontein, springend tot in het eeuwige leven, zegt 
de St. V. Beter is: tot eeuwig leven. Christus geeft. « water », Zijn 
woord. Dat wordt een fontein, waaruit het aionische leven 
voortspringt. Dat geschiedt in het onvergankelijk opstandingslichaam 
in de toekomende eeuw. We komen hierop terug. 
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JOH. 6:58. In Joh. 6:51 vinden we weer de term eis ton aioona. « Zo 
iemand dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. » Wat in 4:14 
water heet, wordt hier brood genoemd. Het brood des levens doet niet 
meer hongeren, d. i. de vergankelijkheid is te niet gedaan. Daarom 
zegt vs. 58: « Die dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. » 
 
JOH. 8. Joh. 8:35 « En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het 
huis, de zoon blijft er eeuwiglijk » (tweemaal staat hier: eis ton 
aioona. Zij die de zonde. doen in Israël, worden eenmaal 
buitengeworpen. Alleen de rechtvaardigen blijven over in het huis, in 
het Land. Zie ook Mt. 5:5. 

Joh. 8:51 « Voorwaar voorwaar zeg Ik u, zo iemand Mijn woord zal 
bewaard hebben, die zal den dood niet zien in der eeuwigheid. » De 
Joden begrepen dit woord beter dan de meeste christenen. Zij zeiden: 
« Abraham is gestorven en de profeten en zegt Gij: Zo iemand mijn 
woord bewaard zal hebben, die zal den dood niet smaken in der 
eeuwigheid » vs. 52. De Joden begrepen wat eeuwig leven was. Zij 
zeiden, dat Abraham het niét had, hij immers was gestorven. Zij 
verstonden onder eeuwig leven niet dat abstrakte lichaamloos 
voortbestaan der ziel, dat de westerse Theologie leert; voor hen was 
het een konkreet en wel aards bestaan. Als Christus nu zegt, dat men 
door Zijn woord te bewaren, niet zou sterven, is dit voor hen een 
aanwijzing, dat Hij Zich verheft boven de O. T. gelovigen. Zij vragen 
dan ook: Wien maakt Gij Uzelven? vs. 53. De Heere had gezegd: Al 
dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven en Uw zaad tot in eeuwigheid. 
Christus zei: Indien iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal 
den dood niet zien in der eeuwigheid. Zij zochten nu verband tussen 
deze parallellen en meenden, dat Hij Zich aan God gelijk maakte, 
10:33. 

Wat bedoelt de Heere nu met deze uitspraak. Dit: In de opstanding, 
als de aioon aanvangt waarin Abraham het land ontvangt, zullen allen 
die Mijn woord bewaren, dat is: in Mij geloven, niet sterven, dus 
aionisch leven hebben. Hij zegt daarmee niet, dat men na die eeuw 
wel zal sterven. Hij wijst alleen op de O. T. openbaring. En deze was 
beperkt. Die den wil Gods doet, blijft in der eeuwigheid, zegt 1 Joh. 
2:17. Waar God nog niet geopenbaard had, wat daarna zou zijn, kon 
niet meer gezegd worden. Wie aionisch leven heeft, heeft vanzelf ook 
het leven. Alleen in een bepaalde vorm, die nog tot een hogere kan 
overgaan. 
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JOH. 10:28.. Joh. 10:28 « En Ik geef hun (de schapen) het eeuwige 
leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. » Deze tekst 
loopt parallel met Joh. 4:14 e. a. en moet weer gezien worden vanuit 
de O. T. openbaring, het leven behorend tot de eeuw, n. l. der 
wedergeboorte en beginnend bij de opstanding ten laatste dage. 
 
JOH. 11:25, 26. Joh. 11:25, 26 « Jezus zeide tot haar: Ik ben de 
opstanding en het leven. Die in Mij gelooft, zal leven, al ware hij ook 
gestorven en een iegelijk die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in 
der eeuwigheid. » 

Men zie wel in waar het over gaat. N. l. over de opstanding ten 
laatsten dage, vs 24. Wie in Christus gelooft en die laatste dag der 
eeuw niet beleeft, zal herleven. Er staat niet: die leeft voort al is hij 
gestorven. Er staat: die zal leven. Dus opstaan. En wie nog levend 
overblijft tot 's Heeren komst op aarde en in Hem gelooft, zal niet 
sterven in die toekomende eeuw. Alles lost zich eenvoudig op als men 
er tussen denkt: ten laatste dage. Daarop heeft Christus het oog. Voor 
hen die gestorven zijn, is Hij dan de opstanding. Voor hen die nog 
leven, het Leven. Met lette er op, dat dit gezegd wordt tot 
Israëlietische gelovigen. Zij hadden Daniël 12:13 gelezen. Daniëls 
hoop was ook de hunne. 
 
JOH. 12:34. Joh. 12:34 «Wij hebben uit de wel gehoord, dat de 
Christus blijft in der eeuwigheid. » Zij denken hierbij waarschijnlijk 
aan Daniël 7:14, de Mensenzoon ontvangt eeuwige heerschappij. Wet 
staat dan voor de gehele O. T. openbaring. 

Joh. 13:8 « Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen 
in der eeuwigheid. » Hier vinden we weer een spoor van het menselijk 
gebruik van de term, wat dan betekent voor immer of hier negatief: 
nimmer. In ontkenningen heeft het die betekenis. Paulus gebruikt het 
ook zo in 1 Cor. 8:13: « Daarom, indien de spijze mijn broeder ergert, 
zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten. » 
 
JOH. 14:16. Joh. 14:16 « En Ik zal den Vader bidden en Hij zal u een 
anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid. » 
Men neme dit weer als ononderbroken. Hij, Christus, ging weg, Hij 
bleef niet « eeuwig ». De Geest zou dit wel doen. Men kan dit woord 
tweeledig opvatten, n.l. als betrekking hebbende op deze eeuw en 
betekenend: tot 's Heeren wederkomst – men houde dan in het oog, dat 
de tussenbedeling toen nog niet openbaar was – of op de toekomende 
aioon, zodat de Geest dan bij hen zal blijven als, de Trooster, waar 
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Christus niet steeds bij hen zal zijn, maar ook telkens weer zal 
opvaren. De Geest zal « eeuwig » bij hen zijn. Waar de discipelen 
gestorven zijn, schijnt het ons toe, dat dit woord een dubbele 
vervulling heeft en slaat op deze eeuw voor zolang zij leefden en op 
de toekomende eeuw, die zij geheel zullen doorleven. Dan hebben zij 
twee Troosters, Voorsprekers, Voorstanders, de Een steeds bij hen, de 
Ander bij afwisseling. Beide geven de volkomen rust van de 
toekomende sabbat, Heb. 4:9. Men denke ook hier weer aan de 
beperkte openbaring. Eenmaal zal God bij hen wonen. Dan komen er 
andere omstandigheden. Eenmaal zal God alles in allen zijn, dan is dat 
« in der eeuwigheid bij hen blijven van de Geest » in hogere inwoning 
overgegaan. 
 
DE ANDERE TEKSTEN. 2 Cor. 9:9 is citaat uil het O. T. Zie Ps. 112:9.

2 Joh.:2 « Om der waarheid wil, die in ons blijft en met ons zal zijn 
in der eeuwigheid. » Johannes geeft hier twee tijden aan: de waarheid 
blijft in ons, als onvergankelijk zaad, 1 Petr. 1:23, dat niet kan 
zondigen, d.i. blijvend kan zondigen, maar zal ook bij hen zijn in der 
eeuwigheid, de toekomende tijdsduur. 

In 2 Petr. 2:17 en Jud.:13 hebben we de verkorte term eis aioona 
met dezelfde kracht. « Den welken. n. l. de ongelovige Joden, de 
waterloze fonteinen, blijft de donkerheid der duisternis in der 
eeuwigheid bewaard. » Op hen blijft het oordeel der toekomende 
eeuw rusten. « Die in de Zoon gelooft, heeft het aionische leven, maar 
die den Zoon ongehoorzaam is (en dat zijn zij over wie Petrus en 
Judas spreken), die zal het leven (n. l. dat aionische leven van die 
aioon) niet zien, maar de toorn Gods, de donkerheid der duisternis 
blijft op hem rusten, de aioon door en uit. Over wat daarna zijn zal, 
wordt hier niet gesproken. Op. 22:3 spreekt er van, dat er dan geen 
vervloeking meer tegen iemand zijn zal. Dat geldt niet de toekomende 
eeuw. 

Men ziet, dat in der eeuwigheid als regel zijn kracht behoudt van: 
de aioon door. In het spraakgebruik had het de kracht van altijd of 
negatief: nimmermeer vanwege de ononderbroken duur. Het N. T. is 
dus ook in dit opzicht voortzetting van het Oude. 

Als samenvatting geldt: Men onderscheide tussen de 
grondbetekenis, een aioon lang of door of behorend tot, en de 
verzwakte, tweede betekenis, die het in het spraakgebruik vaak heeft: 
steeds, altijd en negatief: nooit. 
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2 In deze eeuw, in de toekomende. 
 
DEZE EEUW. Voor: in deze eeuw zijn drieërlei nuanceringen. Men 
heeft: 

a En toutoo too aioonoo, in deze eeuw, Mt. 12:32. 
b En too aioonoo toutoo in drie teksten die de St. V. vertaalt door 

wereld, n. l. Rom. 12:2: « En wordt dezer wereld niet gelijkvormig ». 
Lees: deze aioon; 1. Cor. 3:18 « Zo iemand onder u dunkt dat hij wijs 
is in deze wereld »; Ef. 1:21: « ... en allen naam die genaamd wordt 
niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. » Men ziet hoe 
een term die dezelfde betekenis heeft, vertaald is door eeuw of door 
wereld. Of er staat: in deze de eeuw (als in a) of: in de eeuw deze (als 
in b) is hetzelfde wat inhoud betreft. De verwisseling van eeuw met 
wereld in de St. V. is hier wel niet zo storend, maar de Geest zegt het 
anders. Die moet gevolgd worden, ook in de vertaling als dit mogelijk 
is. 

c Tou aioonos toutou, de 2 naamvalsvorm van: de eeuw deze, Gr. 
des aioons dezes. De St. V. is ook hier wisselvallig. In Mt. 13:22 
spreekt ze van de zorgvuldigheden dezer wereld, Gr.: dezer eeuw; in 
Luk. 16:8 heeft ze: want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger 
in hun geslacht; in Luk. 20:34 echter: de kinderen dezer eeuw. Wat 
voor eenheid is er zo in de vertaling? Dezelfde term in hetzelfde boek, 
ziende op eenzelfde zaak, verschillend vertaald. Ons ontgaat het 
waarom er van. Zo ook in 1 Cor. 1 Cor. 1:20 vraagt: Waar is de 
onderzoeker dezer eeuw; maar 2:6 spreekt van de wijsheid dezer 
wereld en van de overste dezer wereld. Zo ook vs. 8. In al deze teksten 
staat: aioon. De overste dezer wereld is Satan. Maar met de Overste 
der wereld (kosmos) in Johannes bedoelt o. i. Christus Zichzelf. Satan 
is toen niet uitgeworpen en niet geoordeeld 2 Cor. 4:4 spreekt van de 
god dezer wereld. Dit is Satan. Christus is de God der toekomende 
eeuw. 
 
DE NU ZIJNDE EEUW. In 1. Tim. 6:17, 2 Tim. 4:10 en Tit. 2:12 is 
sprake van: en too nun aioonoo – in de tegenwoordige wereld, zegt de 
St. V. Men leze ook hier: in de tegenwoordige eeuw, Gr.: in de nu 
(zijnde) eeuw. De rijken moeten daarin milddadig zijn. Demas had die 
eeuw lief gekregen. Men neme dit niet in absoluut slechte zin op. 
Paulus bedoelt niet te zeggen, dat Demas de heidense, Gode vijandige, 
wereld had lief gekregen, maar wel de tegenwoordige wereldloop. 
Demas wilde met zijn tijd meegaan, invloed gaan uitoefenen op het 
wereldgebeuren, de wereld verbeteren. Paulus zegt, dat we godzalig 
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moeten leven in de tegenwoordige wereldgang, niet die liefkrijgen en 
wereldhervormers trachten te worden. 

In Gal. 1:4 zegt Paulus: ek tou aioonos tou enestootos, d. i. uit de nu 
zijnde, de nu lopende eeuw. Daaruit trekt God de gelovigen van die 
sfeer. O. i. wordt hier ook gedoeld op de opname in 1 Thess 4 
uitgewerkt. In elk geval is het een tegenstelling met wat later van 
Demas gezegd moest worden. God trekt uit de aioon, wij moeten die 
zeker niet opnieuw lief gaan krijgen. 
 
DE TOEKOMENDE EEUW. Voor « toekomende eeuw » gebruikt de 
Schrift tweemaal: en too aioonoo too erchomenoo: d. i.: in de eeuw de 
komende en eenmaal: mellontos aioonos, d. i.: de zullende komen, de 
op het punt staande te komen eeuw, de ophanden zijnde eeuw. De 
teksten zijn Mk. 10:30, Luk. 18:30 en Heb. 6:5. 

Mk. 10:30, Luk. 18:30. Men ontvangt het eeuwige leven eerst in de 
toekomende eeuw. Men sta hier wel bij stil. Algemeen gelooft de 
orthodoxe Christenheid, dat de gelovige na het sterven van stonde aan 
tot Christus gaat. Christus Zelf zegt van de in Hem gelovende, een 
aardse roeping hebbende, Israëlieten, iets anders. Zij ontvangen het 
aionische leven eerst in de toekomende eeuw. We weten, dat die 
begint als Christus is wedergekomen en gaat zitten op de troon Zijner 
heerlijkheid. Mt. 25:31. Dan heeft plaats de opstanding ten laatste 
dage. De algemeen-Israëlietische verwachting was geen andere. De 
hogere sfeer waarin een Mozes en Elia opgingen, was niet de 
algemeene nationale. Dit was een aardse roeping. Daar achter lag de 
hogere die persoonlijk werd uitgewerkt. Basisteksten zijn Gen. 13:15 
en 15:5. Ook het O. T. heeft zijn bedelingswaarheid. Achter de 
nationale roeping om een « eeuwig » volk te zijn dook de hogere op: 
erfgenaam der wereld te worden. 

Men zal ons mogelijk vragen: Maar hoe dan met de gelovigen van 
thans? Hierop kunnen we niet in den brede ingaan. Opgemerkt zij, dat 
men die op grond van 1 Thess. 4 na het sterven niet met Christus kan 
verenigd zien. De gelovigen, die deze verwachting koesteren of tot 
hun hoop maken, kunnen duidelijk lezen, dat de levenden de 
ontslapenen niet vóór komen, dus evenmin, dat de ontslapenen de 
levenden voor komen. Dit leert 1 Thess. 4:15. Hoe zou Paulus dit 
hebben kunnen schrijven als de ontslapenen al bij Christus waren. Zij 
kunnen daar alleen komen door de opstanding. Die in Christus 
gestorven zijn, zullen eerst opstaan, zegt vs. 16. Eerst daarna wordt 
die groep gelovigen opgenomen. Te samen, zegt vs. 17. Dit betekent: 
tegelijkertijd. Indien de ontslapenen al opgenomen waren, kon er niet 
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staan: tegelijkertijd. Of leert de Schrift soms ergens, dat die « zielen » 
eerst weer naar de aarde komen om zich met hun lichamen, die als 
regel niet meer bestaan, te verenigen? Geen spoor daarvan. De Schrift 
leert alleen de opstanding. Een en ander tussen haakjes. Terugkerende 
tot Mk. en Lk. leren we daaruit, dat die groep Joodse gelovigen het 
eeuwige leven ontvangt in de toekomende eeuw. In de toekomende 
eeuw het eeuwige leven d. i. aionische leven. 

Heb. 6:5 spreekt over de krachten der toekomende eeuw. Daarvan 
waren de Pinkstergaven van talen, wonderen, genezing, krachten, 
uitlegging, profetie, enz. de eerstelingen, de voorlopers. Deze waren 
een voorschaduw van de krachten, die in de toekomende eeuw zullen 
gegeven worden. God zal Zijn Geest uitstorten op alle vlees, niet op 
enkelen van Israël, zoals op de Pinksterdag, niet op een enkele 
Heiden, zoals bij Cornelius en zijn vrienden, maar alle gelovigen, dier 
eeuw zullen begiftigd zijn met een of meer krachten of pinkstergaven 
om anderen ten zegen te zijn. 

In Luk. 20:35 is sprake van: tou aioonos eikeinou, die eeuw: « Maar 
die waardig zullen geacht worden die eeuw te verwerven en de 
opstanding uit de doden ». Men ziet, hoe het begin van de aioon 
verbonden is met een opstanding uit de doden. Niet alle doden zullen 
opstaan. Alleen die van Dan.12, die ontwaken zullen tot eeuwig leven. 
Vele doden moeten wachten, liever: blijven rusten, niet met al 
wetende, totdat de 1000 jaar van Op. 20 voorbij zullen zijn. Men lette 
er ook op, dat er staat dat alleen zij die waardig zullen geacht worden 
die eeuw te verwerven, wat er op wijst dat zij een zekere geestelijke 
gesteldheid moeten hebben, willen zij tot de hogere sfeer komen. Die 
aionisch leven ontvangt, trouwt niet meer. 
 
IN DER EEUWIGHEID IN HEBREEN. Hiermee zijn alle teksten te dezen 
opzichte behandeld. Nu rest nog het zesvoudig eis ton aioona van 
Hebreen. Dat vinden we in hfdst. 5:6; 7:17, 21; 6:20; 7:24.28. 

Heb. 5:6: 7:17, 21: « Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de 
ordening van Melchizedek. » 

Heb. 6:20 « Een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid. »
Heb. 7:24 « Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft. » 
Heb. 7:28 «... de Zoon, Die in der eeuwigheid geheiligd is. » 
Spreken we eerst over het priesterschap in der eeuwigheid. 
Men meent, dat Christus eindeloos Priester blijft. Volgens Zach. 

6:12 zal Hij Priester zijn op Zijn troon. Maar hoe nu als Hij die troon 
overgeeft aan de Vader, 1 Cor. 15:24. Men ziet dat men vast loopt met 
het eindeloze Priesterschap van Christus. 
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TWEE PRIESTERSCHAPPEN. De zaak ligt dan ook anders. Laten we ze 
enigszins uitvoerig nagaan. De Hebreerbrief is geschreven voor 
diegenen der Pinkstergemeente uit Handelingen die weldra door de 
herordening der tijden, door Israëls terzijdezetting nodig, de gaven 
van talen, wonderen, enz. zouden verliezen en een door geloof zouden 
moeten leren leven. Het kinderlijke zou vervallen, het volmaakte 
komen. De meeste der gelovige Joden waren ijveraars der Wet, Hand. 
21:21, die te veel aan het uitwendige hechten. Paulus wil ze brengen 
tot de Middelaar van het Nieuwe Verbond, tot de Melchizedeksche 
priester, reeds in Ps. 110:4 beloofd en Die een ander priesterschap 
heeft dan Aaron. Om dit goed uiteen te zetten, maakt de schrijver van 
Hebreën een vergelijking tussen de priesterschappen van Aaron en 
van Melchizedek en toont de meerderheid van het laatste boven het 
eerste aan. Het eerste is voorbijgaan, het laatste blijvend, verlost eens 
voor al. Niet het typische, maar Christus' bloed dient tot Israëls 
verlossing. Die verlossing vangt aan als God Israël wederbrengt uit 
alle volken. Dan zal de ware Hogepriester, die in Zijn vernedering het 
Aaronietische priesterschap antitypeerde, zitten op Zijn troon, wijl Hij 
Koning– en Priesterschap vereenigt. Zijn priesterschap is 
onvergankelijk, dat is: niet overgaand op een ander. In Aarons lijn 
ging het priesterschap over van vader op zoon omdat de dood het 
aanblijven verhinderde. Christus heeft een onvergankelijk niet 
overgaand priesterschap. Hij blijft Priester, de aioon door en uit. De 
overbrenging van het ene verbond naar het andere, de verandering van 
priesterschap, Gr.: de overbrenging, heeft plaats in de toekomende 
eeuw; althans nationaal voor Israël. En met het oog daarop heet 
Christus Priester in de aioon. Hebreën gaat nog verder en wekt op om, 
in het heiligdom in te gaan 10:19, om mede in het priesterschap te 
mogen delen. Op. 20:6 leert dan ook dat er gelovigen priesters zullen 
zijn. 

Men zal ons vragen, of Christus dan ónze Hogepriester niet is. Is 
dat woord dan alleen voor Israël en verliest men zo de troost niet die 
de Schrift daarin geeft. We antwoorden hierop, dat Christus ook voor 
ons Hogepriester moet zijn, maar dit Hogepriesterschap in nog iets 
hogers moet overgaan. M.a.w.: God past de waarheid van Hebreën nu 
aan ons toe. Dat is evenwel individueel, niet nationaal, zoals dat 
eenmaal voor Israël zal zijn. Wij doorlopen al de trappen waarop 
andere gelovigen in de toekomende aionen geplaatst worden, reeds in 
dit leven. Zij zijn doeldienend, middel om tot het hogere te komen. 
Christus is niet alleen ook ons ten Hogepriester, wij mogen zelfs met 
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Hem ingaan om voor God te verschijnen. Dat is de verzoening. De 
weg daartoe is het bloed van Jezus, Heb. 10:19. We moeten evenwel 
bij het Hogepriesterschap niet blijven staan, maar meer in Hem zien 
en ook daartoe komen. 

Heb. 7:24 zegt, dat Christus in der eeuwigheid blijft. Dit staat ook 
weer in tegenstelling met Aarons priesterschap; de O. T. hogepriesters 
stierven. 

7:26 spreekt van de Zoon Die in der eeuwigheid geheiligd is. 
Geheiligd betekent, naar men weet, afgezonderd. Christus is 
afgezonderd om in de toekomende eeuw Priester–Koning te zijn. 

Christus zal Priester zijn op Zijn troon. Eenmaal houdt Hij op te 
regeren. Zijn priesterschap houdt dan ook op, want Hij doet de zonde 
te niet, ook van Zijn volk. Mt. 1:21. Het priesterschap is 
middelaarschap. Door de priester gaat men tot God. Als God alles en 
in allen is, vervalt vanzelf het priesterschap. « In der eeuwigheid » 
opgevat in traditioneele zin, geeft botsing met 1 Cor. 15:24. Dat 
Christus ook Priester zal zijn in de laatste aioon, geloven we zeer wel. 
Evenwel niet voor Israël, maar voor de wereld. Voor Israël is Hij 
Priester in de toekomende aioon, als Hij het volk zal reinigen en 
louteren, Mal. 3:3. Eerst zal Hij de kinderen van Levi reinigen, vs. 3, 
dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen, vs. 
4. 

Als Christus eeuwig, eindeloos, tussen God en de mens in bleef 
staan, was Hij geen volmaakt priester. Als eeuwig priester betekent: 
eindeloos verzoener, is er geen verzoening. Hebreën gaat over Israël 
en is toepasselijk voor ons. Wie inziet, dat de Schrift aan Israël 
gegeven is, begrijpt ook het priesterzijn in der eeuwigheid. 

Het gaat in de Hebreërbrief om tegenstellingen die de Geest 
opsomt. 

Aaron geen eeuwig priesterschap — hij sterft, 
Christus blijft de aioon door, 
Aaron moet eerst voor zichzelf offeren. 
Christus offert Zichzelf voor anderen. 
Aaron gaat elk jaar in, 
Christus eenmaal. 
Aaron werd zonder eedzwering priester, 
Christus met eedzwering. 
Aaron en Mozes dienen in het eerste, 
Christus alleen in het Nieuwe Verbond. 
Aaron dient in de afbeelding, 
Christus in het ware heiligdom. 
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Aaron gaat niet vreemd bloed in, 
Christus met Zijn eigen bloed. 
Het « eeuwige » priesterschap van Christus is niet het eindeloze, 

maar het aionische. Het ene konkrete staat tegenover het andere, ook 
wat tijd betreft. Dat blijkt ook uit Op. 21. In de toekomende eeuw 
staat in Israël de tempel, bewijs dat er nog een bemiddeling nodig is 
die afbeelding is van Christus' Priesterschap, in de dan volgende aioon 
is er geen tempel meer, bewijs dat Christus' Priesterschap afdoende 
geweest is. Dan tabernakelt God rechtstreeks bij de mensen. 
 
BLIJVEND, EENS VOOR AL. In Heb. 7:3; 10:12 en 14 vinden we ook 
de term: in der eeuwigheid. Wij drukken die teksten af. 
7:3 « ... blijft hij (Melchizedek, zie vs. 1) priester in der eeuwigheid. »

10:12 « ...maar Deze... is in der eeuwigheid gezeten. » 
10:14 « ...Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt 

degenen die geheiligd worden. » 
Men zou menen, dat hier ook eis ton aioona staat. Dat nu is niet zo. 

En staat: eis tou diènekes. Het is in hfdst. 10:1 vertaald door 
geduriglijk. De betekenis is: tot het einde toe iets doordragen, eens 
voor al, blijvend. Dit laatste woord zou in alle teksten te gebruiken 
zijn. Melchizedek is blijvend priester, we lezen niet van zijn dood. De 
offeranden in de tempel werden blijvend geofferd. Christus is blijvend 
aan Gods rechterhand. Hij heeft blijvend volmaakt. De schaduwdienst 
heiligde voor een tijd, telkens was er weer opnieuw heiliging nodig, 
10:1, Christus volmaakt blijvend, eens voor al, afdoend. Geen enkele 
hogepriester mocht en kon in het heilige der heiligen gaan zitten — er 
was geen zetel. Christus ging in in het heiligdom en zit blijvend aan 
Gods rechterhand. Dit laatste wil niet zeggen, dat Hij eeuwig in de 
hemel blijft. Eenmaal zal Hij zitten op Zijn troon, Op. 3:21. Men ziet 
dat men het, wat tijd betreft, niet op kan vatten als « in der eeuwigheid 
». 't Is eens voor al, finaal, afdoend. 

Het schijnt God erend te spreken van Christus als eeuwig Koning en 
eeuwig Priester, eeuwig daarbij genomen voor nimmer eindigend. ln 
de grond der zaak is het God onterend en Christus' werk omlaag 
halend. Als Christus eeuwig Priester blijft, blijft eeuwig de zonde 
heersen, want dan is Hij eeuwig nodig om tussen God en het schepsel 
te staan. Satan heeft ook hier Gods heerlijkheid verduisterd. Hij 
verheft Christus (in schijn) ten koste van de Vader en haalt Hem 
daarmee omlaag. Christus' koningschap en priesterschap duurt slechts 
gedurende de aionen. Omdat Christus de ware hogepriester is, is Zijn 
werk afdoende. Wat Hij met God verzoent, is verzoend en valt niet 
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weer uit de Godsgemeenschap uit. 
Christus kan volkomen zalig maken, d. i. behouden, die door Hem 

tot God gaan. Eenmaal met God verzoend, hebben zij vrede met (Gr.: 
tot) God. Het Orthodoxisme heeft niet doorzien, dat Christus' profeet–
, priester– en koningschap alleen voor de aionen is, voor de aionische 
tijden. Er vóór was het niet nodig, er nà ook niet. Men heeft ook 
geheel uit het oog verloren, dat Israël hersteld wordt en een 
Hogepriester nodig heeft. Reeds eer hebben we uiteengezet, dat 
Christus' bloed wijder strekking heeft dan alleen Voor het Nieuwe 
Verbond. Het heeft universele betekenis. Het is des Vaders 
welbehagen geweest alle dingen te verzoenen tot Zichzelven, door het 
bloed Zijns kruises, hetzij de dingen die op aarde, hetzij de dingen, die 
in de hemelen zijn, Col. 1:20. Ps. 110 en Hebr. zijn beperkte 
waarheden voor Israël. Christus' priesterschap wordt voor Israël 
uiteengezet zonder daarmee te zeggen, dat er niet meer is. Voor de 
gelovigen van deze bedeling heeft Christus' priesterschap individuele 
toepassing in de geest. Zij kunnen nu reeds de aionen doorlopen, maar 
dan moet ook voor hen Christus priester zijn « in der eeuwigheid » om 
te komen, dat God voor hen God alles in hen wordt. 
 

3 Eis tous aioonas, gedurende de aionen. 
 
IN DE AJONEN. Deze term komt 6 maal voor. 

Luk. 1:33 « Hij zal over het Huis Jakobs Koning zijn in de aionen, 
d. i. de twee toekomende aionen, » Deze tekst is reeds besproken. Aan 
het eind der aionen geeft Christus het koninkrijk over aan God en de 
Vader. Die aionen eindigen dan. 

Rom. 1:25 en 2 Cor. 11:31 God is te prijzen in de aionen. Dit wil 
niet zeggen, dat Hij daarna niet meer geprezen zal worden. Het staat 
in tegenstelling met het voorafgaande. Thans wordt Hij niet of niet 
genoeg geprezen. Dan zal dit juist tot zijn recht komen. 

Rom. 9:5 Christus is God boven allen, te prijzen in de aionen. Rom. 
11:36 Hem zij de heerlijkheid in de aionen. Thans is die heerlijkheid 
nog verborgen. Dan zal zij aanschouwd worden. 

Heb. 13:8 « Jezus Christus is gisteren én heden dezelfde en in de 
aionen. Dit betreft Zijn Wezen. In welke verschijningswijze ook, Hij 
blijft Dezelfde. Ook in de aionen. 

Men zie ook bij deze termen weer in, dat het N. T. op het O. T. rust 
en God Zich aansluit bij deze denkwijze. Het mindere sluit het 
meerdere niet uit, maar wordt gegeven om tot het meerdere te komen. 
Christus b. v. is God boven allen. Als Zoon kan Hij onderworpen 
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worden, als God blijft Hij boven allen. Evenmin als er tegenspraak is 
tussen Rom. 9:5 en t Cor. 15:28, evenmin is er tegenspraak als de 
Schrift zegt, dat God geprezen wordt in de aionen en alles zal zijn in 
allen na de aionen. Het is slechts een kwestie van meer of minder. 
Ook na de aionen blijft Christus naar Zijn Ikheid Dezelfde. Al die 
termen moeten niet als absoluut worden gezien, maar als beperkte 
waarheid, als afdalende voor ons en tot ons. De Schrift is 
regenbooglicht. Ze is licht, maar in kleurvorm vanwege onze beperkte 
denkwijze. Wat zal het zijn als het ongebroken licht zich zal 
weerkaatsen in de door God geslepen zuivere diamanten en we 
tenvolle zullen kennen. In beginsel is dat nu reeds het deel der leden 
van Christus' Lichaam, voor hen is het volmaakte in kiem gekomen, 
zij staan in Christus reeds boven de aionen. 

Heb. 1:2 en 11:3 De term: tous aionas, de aionen komt voor in Heb. 
1:2 « ... door Wien Hij ook de aionen gemaakt heeft », Gr.: maakt. De 
Griekse werkwoordsvorm drukt zowel verleden als tegenwoordige als 
toekomende tijd uit. Christus maakt nog steeds de aionen. Hij is de 
Vader van de toekomende aioon (ed), zegt Jes. 9:5. 

Heb. 11:3 « Door het geloof verstaan wij, dat de aionen door het 
woord Gods zijn toebereid. » De St. V. heeft hier: wereld. Vanzelf is 
het ook waar, dat deze door het Woord geworden is, Joh. 1:3 (gemaakt 
is in deze tekst, in het Gr. geworden). Maar dit zegt Heb. 11:3 niet. 
Dat spreekt over de aionen, niet over de kosmos. Verder zegt dit vers 
niet, dat ze toebereid zijn, maar herordend, opnieuw in de goede stand 
of loop gebracht. « Alzo dat de dingen die men ziet, niet geworden 
zijn uit de dingen die gezien worden. » D. i. we leven onder geheel 
andere wereldorde dan er vroeger was. Wat in de tweede aioon werd, 
was een andere toestand dan de eerste gaf te verwachten. Zo ook met 
onze aioon. Zonder Christus' herordening was dit niet geschied. 

Hiermee keert de Schrift zich tegen de evolutie–gedachte. En geeft 
ook aan, dat er veranderingen hebben plaats gehad, die een andere 
loop deden ingaan. Wat sommigen willen: het een uit het ander doen 
voortvloeien of verklaren, is onmogelijk. Alleen het geloof ziet dit in. 
Niet de natuurlijke mens. 

We wezen er ook reeds op, dat de term: in de aioon der aionen; eis 
ton aioona toon aioonoon maar eens voor komt n. l. in Ef. 3:21 en de 
aioon van de aioon: eis ton aioona tou aioonos ook maar eens in Heb. 
1:8. Zie hfdst. 3. 
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4 Eis tous aioonas toon aiconoon, in de aionen der aionen. 
 
6, 2, 14 MAAL. Deze term is reeds voldoende besproken. We 
verwijzen naar hfdst. 3. Bij Paulus komt hij 6 maal voor, n. l. Rom. 
16:27, Gal. 1:5, Fil. 4:20, 1 Tim. 1:17; 2 Tim,. 4:18; Heb. 13:21 (als 
we Hebr. ook aan hem mogen toekennen). Bij Petrus 2 maal: 1. Petr. 
4:11 en 5:11. In De Openbaring 14 maal. Zie hfdst. 3. Het laatste is 
bewijs, dat de Heere het voornemen der aionen wat de lengte betreft, 
daar voor Israël meer naar voren wil brengen. Die telkens zich 
herhalende term doet vragen naar de betekenis. Wat vroeger vooral: in 
de olam was, wordt nu meer uitgebreid tot twee aionen. Over wat 
daarna zijn zal, spreekt de Schrift niet. Het gaat er in De Openb. mede 
om om de komst van het Nieuw Jeruzalem te leeren, iets wat in het O. 
T. niet voorkomt. Zo ziet men, dat het O. T. « in der eeuwigheid » een 
einde moet nemen. Het maakt plaats voor nog iets hogers. Het 
mindere gaat in het meerdere over. 
 

5 Verschillende andere termen. 
 
Nu resten nog enkele andere termen met aioon. 
a Ap' aioonos, vanaf de aioon. 

In Luk. 1:70 spreekt Zacharias van de profeten, « die vanaf het 
begin der wereld geweest zijn. » Het Gr. heeft: die vanaf de aioon
geweest zijn. We moeten hier dus niet, zoals de St. V. aangeeft, naar
de schepping van Adam terug gaan, maar naar het begin van onze
aioon, dus tot Noachs geslacht. Verder moeten we de Griekse term
ruim nemen zoals me–olam;, waarvan het vertaling is en terug
denken aan Abram, die een profeet genoemd wordt. In Hand. 3:21
spreekt Petrus ook van de heilige profeten van (alle) eeuw, Gr.: op
alle eeuw, in Luk.: van het begin der wereld. Men ziet weer de
willekeur. Petrus denkt hierbij aan hetzelfde als Zacharias en loopt
evenals hij terug naar de in de aanvang van deze aioon z'n loop
nemende historie van Israël. Dat mogelijk Sem en andere reeds
geprofeteerd hebben over Israëls komst, is niet uitgesloten. Hierover
zwijgt de Schrift. In Hand. 15:18 komt de term nog eenmaal voor: «
Gode zijn al Zijn werken van eeuwigneid bekend. » Deze tekst is
niet de oorspronkelijke. De betere handschriften lezen: « Opdat de 
overblijvende mensen den Heere zoeken en al de Heidenen over
welke (d. i. in wier midden) Mijn naam aangeroepen is van de aioon
» Het gaat hier over het geval van Cornelius. Jakobus openbaart ons
nu door de Geest, dat Gods naam vanaf de eeuw over de volken is
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aangeroepen. Dat zal geschied zijn door personen die Hem in 
erkentenis hielden. Vroeger was de Godskennis niet zo onbekend als 
men meent. Men denkt b. v. aan Abimelech, Gen. 20. Er zijn toen en 
later Heidenen geweest, die zonder God te kennen in het aangezicht 
van Zijn Zoon, Hem vreesden en dienden. 

b Ek aioonos. 
Joh. 9:32 « Van alle eeuw is het niet gehoord. » Gr.: uit de eeuw, d. 
i. in heel Israëls geschiedenis. Uit de eeuw wil zeggen: opduikend, 
opkomend uit de wereldtijdgang. Het ek aioonos veronderstelt een 
ap aioonos. Het ek is een voortkomen uit, dus moet de aioon er zijn. 

c Ton aioona tou kosmou toutou, de aioon van deze wereld. 
Ef. 2:2. Dit is reeds besproken. Nogmaals zij opgemerkt, dat de 
aioon samen valt met de kosmos als stroom en bedding. Toch is de 
stroom de bedding niet. In Ef. 6:12 is sprake volgens de St. V. van 
de geweldhebbers dezer wereld (kosmos), der duisternissen dezer 
eeuw (aioon). In de betere handschriften is de lezing wat anders en 
staat er alleen: « der duisternissen. » Niet dus: dezer eeuw. Dit 
woord aioon valt dus uit. 

d Sunteleia tou aioonos, de voleinding van de aioon. 
Deze teksten zijn reeds besproken en zullen door de verdere 
uiteenzetting nog wel duidelijker zijn geworden. Zoals men weet, 
vindt men ze alleen in Mt. 13:39, 40, 49; 24:3 en 28:20. Men kent de 
wisselende vertaling: 4 maal: voleinding der wereld, eens: 
voleinding der eeuwen. 

e Sunteleia toon aioonoon, voleinding der aionen. 
Dit komt alleen voor in Heb. 9:26. Men weet, dat de sunteleia een 
tijdruimte is, een eindtijd, en klos een eindpunt. De sunteleia van 
onze eeuw is een deel van de dag des Heeren, de sunteleia van de 
aionen mogelijk de bedeeling van de volheid der tijden. 

f Ap toon aioonoon, vanaf de aionen.
Dit komt voor in Ef. 3:9 en Col. 1:26. God heeft met wijs beleid iets
verborgen gehouden, af van de aionen en de geslachten, d. i. daarin
op geenerlei wijze geopenbaard noch getypeerd noch
voorafgeschaduwd, n. l. dat Hij in Christus een groep uitverkoren
heeft, die mede met Hem boven alle dingen geplaatst wordt. Deze
uitverkiezing heeft o. i. plaats gehad zonder met de zonde rekening
te houden, supralapsaristiscb dus. Het is geen uitverkiezing uit een
groep, dus een deel van de mensheid met verwerping van het andere
deel der mensheid, maar verkiezing van een groep, dus een totaal.
Waarin ligt dan het uitverkiezen. Dat ligt in de sóórt. De groep is als
groep uitverkoren, niet als deel van een groter geheel, maar als
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groep t. o. v. andere groepen. Evenzo als God aan de engelen, als 
groep, de toekomende wereld niet onderwerpt, evenzo heeft God de 
engelen, als groep, niet uitverkoren om met Christus de schepping 
tot volmaaktheid te leiden, tot onvergankelijkheid te brengen. Ook 
zonder zonde ware dat nodig geweest. Door de zonde moet God nu 
ook wel rekening houden met de gevolgen van de zonde van die 
groep, maar dat doet het ontwerp zonder zonde niet te niet. Zou deze 
verkiezing rekening gehouden hebben met de zonde, dan moest men 
deze groep reeds vinden in het O. T., d.w.z.: hier en daar een 
uitverkorene. Dat is de Calvinistische gedachte. Deze is dan ook 
Infralapsaristisch, d.w.z. eerst heeft God de zonde gezien en toen 
uitverkoren. Wie het Lichaam van Christus ziet, ziet anders. Hij ziet 
èn supra — èn infralapsaristisch. Het ene is zonder zonde, voor de 
nederwerping der wereld tot ondervanging van die nederwerping, 
het andere in de zonde, tot opheffing van de gevolgen der zonde in 
de mensenwereld. Het Lichaam van Christus vindt men niet in het 
O. T. noch in profetie, type, schaduw en symbool, het is eerst 
geopenbaard aan Paulus. Het is de samenvatting der mensheid niet 
als gevallen zondaars, maar als mensheidsgroep. Dit werd af van d. 
i. buiten de aionen verborgen gehouden in God, bewijs van de 
absoluutheid van deze verborgenheid. Wie Paulus' openbaring ziet, 
kan de dubbele uitverkiezing verklaren. 

g Tois aioosi tois eperchomenois, in de toekomende;
eig: de nog komende aionen (de Gr. vorm is een 3  naamvalsvorm 
meervoud). Dit vinden we alleen in EL 2:7, wat reeds besproken is. 

h Hèmera aioonos, de dag der eeuwigheid. 
We vinden dit in 2 Petr. 3:18. Dit is een Hebr. uitdrukking voor de 
toekomende eeuw, tevens aangevend, dat die « eeuwigheid » eindig 
is, 't is een dag. 

i Pro toon aioonoon, voor de eeuwen. 
We vinden dit in 1. Cor. 2:7. De St. V. zet hier: eer de wereld was. 
De Geest zegt wat anders. 

j Telé toon aioonoon, de einden der eeuwen.
Dit staat in 1 Cor. 10:11. Dit zijn de eindpunten of beter nog: de 
einddoelen. Alle aionen hebben een einddoel en daarom ook een 
eindpunt. God komt met alle tot een einde omdat Hij Zijn raad en 
voornemen vervult. 

k Prothesis toon aioonoon, het voornemen der aionen. 
St. V.: eeuwig voornemen, wordt alleen genoemd in Ef. 3:11e We 
kennen dat nu in hoofdlijnen. 
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6 Het woord aioonios, aionisch, eeuwig. 
 
EEUWIGE GOD. Nu het woord eeuwig, aioonios, aionisch, in het N. T. 
Beginnen we met de uitdrukking: de eeuwige God. Algemeen gelooft 
men, dat het woord eeuwig eindeloos betekent, omdat het hier 
voorkomt in verbinding met God. Wij hebben reeds eerder, bij de 
bespreking van het O. T., er op gewezen, dat het een beperkte 
openbaring kan zijn en in Gen. 21:33 betekent: de God der 
toekomende eeuw. Eeuwig betekent immers o. m.: behorend bij, 
betrekking hebbende op. Ouranios is afgeleid van ouranos = hemel en 
betekent hemels, dat is: betrekking hebbende op de hemel, maar niet: 
de hemel zelf zijnde. Epigeios is afgeleid van gè en betekent aards, 
maar niet: uit aarde bestaande. Zo is aioonios afgeleid van aioon en 
betekent: een zekere verhouding uitdrukkend tot een aioon, niet in 
zichzelf die eeuw zijnde, niet opzichzelf, zonder meer, immerdurend. 

In Rom. 16:25, 26 komt de kombinatie voor van: eeuwige tijden en 
eeuwige God We hebben reeds opgemerkt, dat er niet staat: de tijden 
der eeuwen. De teksten luiden: « Hem nu Die machtig is u te 
bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus 
naar de openbaring der verborgenheid, die de aionische tijden 
verzwegen is geweest maar nu geopenbaard is en door de profetische 
Schriften naar het bevel des aionischen Gods tot gehoorzaamheid des 
geloofs onder al de Heidenen is bekend gemaakt, Hem, den 
alleenwijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in de aionen 
der aionen. » 

De aionische tijden zijn de tijden vanaf de schepping, de aionische 
God is de God der aionen. Men ziet dat aionische hier een diepere 
betekenis krijgt vanwege het verband waarin het voorkomt. De tijden 
der aionen en de God der aionen lopen parallel. Toch lette men op de 
tegenstellingen. Tegenover de aionische tijdEN staat de aionische God 
als de Unieke. Uit dit vers zien we, dat God alle aionen bestuurt en ze 
leidt. 

Men moet hier niet zo redeneren: Als de aionische tijden eindig 
zijn, niet eeuwig, is de aionische God ook niet eeuwig. Het woord 
aionisch drukt hier wat anders uit. Paulus wil zeggen, dat er een 
verborgenheid verzwegen is, niet alleen in de tijden van het Oude 
verbond, niet alleen in de volheid des tijds, maar al de voor hem 
liggende aionen door. Deze verzwegen verborgenheid is niet die van 
Efese. Het is de bediening der verzoening. De geestelijke zijde 
hiervan wordt uitgewerkt in Rom. 5–8, de bedelingszijde in 9–11. De 
geestelijke zijde is het met God als vijanden verzoend worden door de 
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dood Zijns Zoons, de bedelingszijde het de volken zegenen met 
Abraham buiten Israël als volk om. Aionisch geeft dus van die tijden 
een hoedanigheid aan. Zo ook bij de aionische God. De aionische God 
wil zeggen, dat Hij in alle aioon doorwerkt. Niet maar eens zo nu en 
dan, neen steeds heeft Hij de aionische tijden in Zijn hand. Zijn 
Koninkrijk is van alle aionen, Zijn raad bestaat, Hij beheerst en 
overheerst alle aionen, steeds door, als Koning der aionen. 

Waarom gebruikt Paulus hier niet de term: de God van de aioon en 
spreekt hij niet van de tijden der aionen. Dat had hij kunnen doen. 
Maar hij moest hier een bijzonder kenmerk op geven. Er zijn 
aionische tijden, maar ook andere. Er is een aionische God, die steeds 
de aionen leidt, er is ook een god van deze aioon, die in deze aioon 
oppermachtig schijnt. De aionische God is ver boven de god van deze 
aioon. Paulus wilde hier nadruk leggen op al Gods wegen, de aionen 
door, vandaar die bijvoeglijke naamwoorden. Hiermee brengt hij God 
nader bij ons. De aionische God is Hij, Die alle dingen werkt naar de 
raad van Zijn wil ten bate van het schepsel. Tegenover deze slotzin 
van Rom. 16:25–27 staat Rom. 11:33–36. 

Gods wezen blijft hetzelfde, de openbaring is verschillend. Alle 
tijden zijn tijden, maar ze kunnen aionisch zijn en niet aionisch. God 
blijft God, maar Hij kan Zich ook anders openbaren. Men ziet dat de 
verklaring een geheel andere is dan de gewone traditionele, houdt 
rekening met de grondtekst en houdt vast aan het begrip: aionisch 
zoals we dat reeds ontwikkelden. 
Velen denken: Omdat de aionische tijden ophouden, dus eindig zijn, 
moet de aionische God ook eindig zijn. Het is anders: Er zijn 
aionische tijden en ook andere tijden. Zo is er ook de aionische God, 
God de aionen door werkend maar er is ook een andere 
Godsopenbaring, n. l. naar de bedelingen en na de aionen. T. o. v. de 
aionen is God de aionische God, t. o. v. de andere openbaart Hij 
Zichzelve met andere benamingen. 
 
EEUWIGE GEEST. Hetzelfde t. o. v. de eeuwige Geest. Heb. 9:14 zegt, 
dat Christus Zichzelven door den aionischen Geest Gode onstraffelijk 
opgeofferd heeft. De aionische Geest is de Geest Gods, die in de 
aionen werkt om alles tot Zijn einddoel te voeren. Hij kan Zichzelven 
ook anders openbaren. Voor de aionen deed Hij Christus tot Begin der 
schepping Gods worden. Het Beeld Gods werd schepping Gods. Ook 
dat geschiedde door de Geest, maar Hij was toen nog niet de aionische 
Geest. Na de aionen zal God alles in allen zijn. Ook dit is door de 
Geest. In de aionen werken heet Hij de aionische Geest, er boven 
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uitgaan de Heilige Geest. Naarmate het karakter van de aioon is, 
openbaart Hij Zijn werking. In de eerste aioon stelde Hij de 
overdekkende Cherub, in de tweede maakte Hij Adam tot een levende 
ziel, in de derde leidde Hij het wereldgebeuren en deed Christus Zich 
Gode onstraffelijkheid offeren. In de vierdé zal Hij van Zijn kracht 
uitstorten op alle vlees. In de laatste zal Hij doen schitteren in nog 
groter heerlijkheid. Hij arbeidt de aionen door en heet daarom de 
aionische Geest. Juist als aionische Geest kan Hij dat doen. God, Gods 
Beeld en Gods Geest zijn op zichzelf onkenbaar. Zij moeten Zich 
openbaren, d. i. tot ons afdalen. Dat geschiedt. bijzonder door de 
aionische Geest. 

Christus heeft Zichzelf ontledigd (niet vernietigd, zoals Fil. 2 in de 
St. V. zegt). Hij verscheen in mensengedaante. Als mens moest Hij 
bekwaamd worden tot Zijn taak. Dit geschiedde door de aionische 
Geest. Deze Geest ontnam Hem ook weder van stuk tot stuk alles, 
zodat Hij ten slotte aan het kruis hing als een van God verlatene. De 
aionische Geest leidde zo in alle trappen der aionen. Hij heeft Christus 
ook verheerlijkt in de Vader en doet dat nog steeds. 

Zo ligt in Heb. 9 een rijke openbaring en een rijke troost. Veel rijker 
dan de westerse idee van eindeloosheid daarvan kan zeggen. Die 
aionische Geest is het, Die in ons bidt met onuitsprekelijke 
verzuchtingen en ons mede in de geest de aionen doet doorleven, 
waarin Hij niet alleen afdaalt tot in het onheilige der onheiligen van 
ons hart om daarin met zacht doch alles doordringend licht te schijnen 
en te ontdekken, maar ook, en juist zo, wil Die opleiden tot boven het 
heilige der heiligen in de overhemelse om nu reeds in de geest, 
eenmaal in realiteit, te zetten met Christus over boven alle dingen om 
hiermee van aionische Geest over te gaan in de Geest Die tot in God 
doet wederkeren en onze aionen afsluit. 
 
HET EEUWIGE (AIONISCHE) LEVEN. Wie aioonios, aionisch, verstaat 
en er niet allereerst in draagt de westers–filosofische gedachte van 
eindeloos, maar: behorende tot, maar weet, dat 't leven is een aioon 
doorlopend waarin tevens ontwikkeling is, heeft geen moeite met de 
term « eeuwige leven ». Ziet men, dat de eeuwige God gezien wordt in 
betrekking tot de eeuwen, dat de aionische Geest Gods Geest is, 
werkend in de aionen, zoals Hij elders heet de Heilige Geest, wat niet 
zegt, dat Hij heiligheid is maar wat een bijzondere verhouding 
aangeeft, dan zal men ook zien, dat het aionische leven het leven is, 
aanvangend in de toekomende eeuw, en dat het in tegenstelling staat 
met ons broze leven, dat het 't leven is, geopenbaard in de toekomende 
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aioon. Basistekst is naast Gen. 13:15 ook Mk. 10;30 en Luk. 18:30. 
Aionisch leven is leven, bezien vanuit een bepaald oogpunt. De H. 

S. spreekt ook van ander leven. In 1 Tim,. 4:8 is sprake van het 
tegenwoordige leven. De godzaligheid heeft de belofte voor het 
tegenwoordige en het toekomende leven, Gr.: het nu (zijnde) en het 
toekomende leven. Het toekomende leven is hier identisch te nemen 
met het aionische. 

In de toekomende eeuw zal er ook ander leven zijn. Zij die niet in de 
Zoon geloven, hebben dan « tijdelijk » leven, d. i. voor een tijd, niet de 
hele aioon door. Zie Jes. 65.20. Aionisch staat dus in tegenstelling met 
iets dat niet aionisch is, dat niet de hele aioon duurt, dat voor een tijd 
is. En in dat voor een tijd ligt de onvolkomenheid. De tarwe die voor 
een tijd is, draagt geen vrucht. In de term: aionisch leven, ligt daarom 
niet, alleen een ononderbrokenheid, maar ook een volkomenheid in. 

Het aionisch leven is het leven de hele toekomende eeuw door. De 
belofte er voor ligt in Gen. 13:15 en is gegeven voor de aionische 
tijden, zoals de grondtekst van 2 Tim. 1:1 en Til. 1:2 zegt. Dit leven is 
nu alleen in Christus, niet in de gelovige. 1 Joh. 5:11 is hierin even 
beslissend als Mk. 10:30 en Luk. 18:30. Het kan pas uitbotten in de 
toekomende eeuw als Christus wedergekomen is en de opstanding 
heeft plaats gehad. Juist. omdat de leer der opstanding in het algemeen 
verwaarloosd wordt, heeft het aionische leven de betekenis van eeuwig 
leven gekregen. Christus heet de Eersteling die levend geworden is. 
Die van Christus zijn worden levend gemaakt in Zijn toekomst. 
Daarmee vangt voor hen het eeuwige, leven aan. Even min als Christus 
nu al wedergekomen is, evenmin is het aionische leven al 
aangevangen. Alles is nog vergankelijk, « tegenwoordig » leven. 
 
HET EEUWIGE LEVEN BEERVEN. De eerste maal, dat de term « eeuwig 
leven » voorkomt in het N. T. is Mt. 19:16. « Meester, wat zal ik goeds 
doen, opdat ik het aionische leven hebbe? » vraagt de rijke jongeling. 
Hoe, komt hij daartoe? Op grond der Wet. « De mens die deze dingen 
doet, zal door dezelve leven. » Hij behoeft thans niet te blijven leven, 
hij kan de dood zien, hij kan heengaan naar zijn eeuwig huis, het huis 
zijner eeuw, Pred. 12, hij zal het leven « in der eeuwigheid » 
verkrijgen. 

De Heere Jezus zei tot de jongeling, hoe het aionische leven te 
verkrijgen is, n. l. door het doen der wet. De jongeling meende alles al 
volbracht te hebben. Eén gebod was evenwel niet volbracht: het niet 
begeren: hij had vele goederen. Was dit verkeerd? Op zichzelf niet. 
Maar die goederen hadden in het jubeljaar uit moeten gaan. Die 
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jongeling hield dus de wet niet en wilde ze niet houden: hij ging 
bedroefd heen toen de eis tot hem kwam. Hij kon dus het leven, 
beloofd op het volbrengen der wet, niet ontvangen. Men ziet nu 
waarom de Heere hem voor de eis stelde alles te verkopen. Hij kon als 
hij Christus volgde een nog hogere schat krijgen, die in de hemel, d. i. 
tot de Abrahamietische gelovigen gaan behoren. Hij deed dit niet. En 
ook zo bleek weer, dat niet een de Wet hield. 

In Mt. 19:29 is sprake van liet ontvangen van het aionische leven op 
grond van het alles verlaten en Christus volgen. 
 
MT. 25:46. In Mt. 25 wordt gezegd, dat de rechtvaardigen uit de 
volken zullen gaan in het aionische leven. Men lette er op, dat Mt. 25 
niet spreekt van gestorvenen, van geoordeeld wordende doden. De 
levende volken worden voor Christus' rechterstoel vergaderd. Dan 
heeft de scheiding plaats. De rechtvaardigen ontvangen aionisch leven 
op grond van wat zij voor Christus' broeders gedaan hebben. Van 
geloof in Christus wordt hier niet gesproken. 't Is op grond van het 
medelijden met Christus' broeders, de om der gerechtigheid vervolgde 
Israëlieten. 
 
IN JOHANNES' EVANGELIE. JOH. 3. In Joh. komt de term 17 maal 
voor. Het eerst in de bekende, in het algemeen niet begrepen tekst van 
hfdst. 3:14, 15. « En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd 
heeft, alzo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een 
iegelijk, die in Hem gelooft, het eeuwige ,(aionische) leven hebbe. » 
Wie inziet, dat dit een openbaring is voor Israël, begrijpt de term: 't is 
het leven der toekomende eeuw. Zo ook in 3:16: « Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige 
(aionische) leven hebbe. » Ook 3:36: « Die in den Zoon gelooft, die 
heeft het eeuwige leven (n. l. omdat Hij de Zoon heeft), maar die den 
Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven (dat aionische leven vanzelf) 
niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. » 

Men zie deze teksten in Israëls sfeer en vatte ze niet op in westers –
theologische zin, waaraan tot basis ligt de leer der onsterfelijke, d. i. na 
het sterven voortlevende ziel. We geven toe, dat de tekst van Joh. 3:16 
velen tot onvergankelijke zegen geworden is en nog worden zal, ook al 
werd hij en wordt hij verkeerd gepredikt. Zoals met zoveel 
Schriftwoorden het geval is. Ook hierin is Gods aloverheersing 
duidelijk: Uit het gebrekkige schept Hij het goede. Maar al is dit zo, 
daarom mag verkeerde uitlegging de toegang niet sluiten tot meer. 
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Iemand die zijn sleutel verliest, moet wellicht met een loper van de 
smid in zijn huis komen. Daarna kan hij dan de andere kamers wel 
openen. Zo mogen zij die door westerse uitlegging van Joh. 3:16 door 
God behouden werden, nu, eenmaal « thuis » zijnde, niet in de voorhal 
blijven staan, maar verdere kamers openen van Gods schathuis om 
voort te gaan in het « paleis Zijner heiligheid » en te zien, dat achter 
of liever voor het aionische leven nog rijker leven ligt, het leven met 
Christus verborgen in God. Maar dat neemt niet weg, dat het beter is 
de sleutel der kennis niet kwijt te raken en niet langs een omweg tot 
het doel te komen. 
 
TOT EEUWIG LEVEN. Vier maal gebruikt Johannes. de term: tot 
aionisch leven; n. l. in 4:14, 36; 6:27 en 12:25. 

Joh. 4:14 Het water dat Christus geeft, wordt een fontein. 
springende tot aionisch leven. 't Is het eeuwige leven zelf niet. Dat 
ontspringt er uit, Zoals een fontein ontspringt tot een rivier, zo vloeit 
uit het geloof in Zijn woord het eeuwige leven voort. In de opstanding 
konkretiseert het zich in het lichaam der opstanding. 

Joh. 4:36 zegt: « En die maait, ontvangt loon en vergadert vrucht 
ten eeuwigen leven, » d. i. gericht op, uitkomende in het aionische 
leven. 

joh. 6:27. De Heere Jezus zegt « te werken om de spijs die blijft tot 
in het eeuwige leven. » Aldus de St. V. Ook hier geeft de tekst een 
richting, een doel aan. 

Joh. 12:25 « Die zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en die zijn 
leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. » in 
het Grieks staat: Die zijn ziel, d. i. persoon, liefheeft, zal ze verliezen, 
d. i. omkomen, maar die zijn ziel, d. i.: zichzelf, haat, d. i. verzaakt, 
achterstelt bij Christus, zal ze bewaren tot aionisch leven. Men kan 
dan wel zijn lichaam doden, hij staat weer op en bewaart zich tot liet 
aionische leven. Indien hij het eeuwige leven nu reeds had, kon hij 
zich niet bewaren tot eeuwig leven. Waarom zou men iets bewaren tot 
iets dat men al heeft. De Heere wil zeggen: Het aionische leven wordt 
zo zijn deel. 
 
JOH. 5. In Joh. 5:24 wordt gezegd: « Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, die 
Mijn woord hoort en gelooft Hem Die Mij gezonden heeft, die heeft 
het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den 
dood overgegaan in het leven. » 

Het woord verdoemenis is verkeerd vertaald, er staat eenvoudig: 
krisis, oordeel. Bedoeld oordeel is het eeuwig oordeel waarvan Heb. 
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6:2 spreekt, het oordeel van de toekomende eeuw. Dan is er n. l. 
verkoeling, dat is verkwikking, en eeuwig verderf van het aangezicht 
des Heeren, Hand. 3:19, 2 Thess. 1:9. Door het geloof ontkomt men 
aan dat verderf en krijgt men het leven die toekomende eeuw door. 
Aionisch leven staat hier weer tegenover wat niet de aioon duurt. Wat 
geen aionisch leven heeft, is aan het oordeel onderworpen dat in zijn 
sterkste vorm verderf is. 

Joh. 5:39 « Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het 
eeuwige leven te hebben. » Hiervoor moet staan: Gij onderzoekt de 
Schriften. De Griekse vorm is voor tweeërlei vertaling vatbaar. Uit het 
redengevende want volgt, dat het geen gebiedende wijs is maar een 
tegenwoordige tijd. De Farizeën meenden, dat het onderzoek der 
Schriften recht gaf op het eeuwig leven. Zij wilden tot Christus niet 
komen om het leven te hebben. De Heere zegt nu, dat die Schriften 
van Hem getuigen, dus het onderzoek het leven niet geeft maar dat de 
Schriften leren dat dit in een Persoon is. 
 
JOH. 6–12. Zie voorts 6:40, 47, 54, 68. 

Joh. 10:28 « En Ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet 
verloren gaan in der eeuwigheid. » Wie inziet, dat de « eeuwigheid » 
niet begint na het sterven maar de toekomen de eeuw is, zal te sterker 
steun hebben voor de overtuiging, dat het eeuwige leven niet is het 
eindeloze leven zoals men dat opvat, maar het leven, dat aanvangt in 
de toekomende eeuw en zeer zeker onafgebroken doorloopt in die 
eeuw, maar tevens een ontwikkelingsgang tot meer volkomenheid 
inhoudt. In Christus als Hoofd boven alle dingen is meer. In Hem is de 
volmaaktheid die boven het eeuwige leven stelt. 

Joh. 12:50 « Zijn gebod is het eeuwige leven. » Dit is: leidt tot dat 
leven. Al wat God Christus geeft, ontvangt van Hem het eeuwige 
leven, n.l. in de opstanding, 17:2. Het eeuwige leven bestaat naar de 
geestelijke zijde in het kennen van God en van Jezus Christus als de 
Gezondene 17:3. 
 
HANDELINGEN. Eeuwig leven komt verder voor in Hand. 13:46 en 48, 
waar we weer vinden: tot eeuwig leven. 
 
IN PAULUS' BRIEVEN. Rom. 2:6–10 « Welke een iegelijk vergelden 
zal naar zijn werken den genen wel, die met volharding in goed doen 
heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid zoeken het aionische leven, 
maar dengenen, die twistgierig zijn en die der waarheid 
ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal 
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verbolgenheid en toorn vergolden worden, verdrukking en 
benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt (Gr.: 
uitwerkt), maar heerlijkheid en eer en vrede aan iegelijk die het goede 
werkt, eerst den Jood en ook den Griek. » Dit geldt in het algemeen, 
want er is geen aanneming des persoons, vs. 11. 

Vraagt men ons of dat het goede werken uit de mens zelf is, dan zij 
geantwoord, dat ieders hart onrein is, maar dat God de wilskeuze geeft 
en het geweten hierin mee spreekt. Valse lijdelijkheid maakt van de 
mens een « stok en een blok », God stelt hem voor een zekere 
verantwoordelijkheid al naar het licht dat hij heeft. In vs. 15 zei 
Paulus, dat de gedachten beschuldigen of ontschuldigen, dat de 
Heidenen een inwendige wet hebben. Op grond niet van het houden 
van die inwendige wet, want dat kan niemand dan die absoluut goed 
is, maar op grond van het streven om die wet te trachten te houden, 
waartoe God een ieder de kracht wil geven, zal aan vele Heidenen 
aionisch leven gegeven worden. Van alles is God de Bron, beter de 
Wasdomgever, maar men kan met Gods verlangen meegaan of dat 
weerstaan. De Geestesopenbaring is ruimer dan de Christusprediking. 
Althans tot heden. Eenmaal zal dat anders zijn. 

Men zal ons kunnen vragen, waartoe de Christusprediking, d. i. de 
prediking van Christus in de wereld, dan nodig is. Is de 
Geestesopenbaring en inwerking in de gewetens der mensen dan niet 
voldoende? Waartoe evangelisatie en zending? De prediking van 
Christus is nodig om tot de volmaking in God te leiden, om de volle 
verzoening met God te verkrijgen. En vandaar tot meerdere 
verheerlijking Gods en tot rijker heil van het schepsel. De 
Christusprediking geeft aan het onbestemde zoeken naar God een 
konkrete vorm, die verstand en hart bevredigt en aan de hele persoon 
des mensen meer positief ten goede komt. 

De prediking des evangelies brengt uit het tasten en zoeken in het 
duister tot het licht van Gods aangezicht. Zelfs als het onder een « 
deksel » geschiedt. Nochtans zal God, niet volgens ons, maar volgens 
Paulus' evangelie, Rom. 2:16, oordelen naar de verborgen dingen der 
mensen en hun hart aanzien. En aan hen, die uit eerbied voor Zijn 
Wezen, uit door Hem, al is het in beperkte mate gegeven licht, waaruit 
een streven naar onverderfelijkheid geboren werd, het aionische leven 
geven. Zij zullen niet achterstaan bij Israël, dat de verlichting der Wet 
had. God zal rechtvaardig oordelen. 

Mk. 10:17, zie Mt. 19:16. Zie ook Luk. 10:25; 18:18. 
Mk. 10:30 en Luk. 18:30 zijn reeds besproken. Het aionische leven 

vangt eerst aan bij de opstanding der toekomende eeuw, Luk. 20:35. 
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Rom. 6:23 bewijst, dat de mens geen onsterfelijke ziel heeft, dus 
niet eindeloos kan voortleven. De bezoldiging der zonde is de dood, 
de genadegift Gods is het eeuwige leven. Hoe kan iets, dat een 
genadegift is, van scheppingswege al ons bezit zijn? Als alle mensen 
van nature al eeuwig zullen leven, waarom heet het eeuwige leven dan 
een genadegift. 

Zij die geloven aan een onsterfelijke ziel, vatten het eeuwige leven 
op als een volle gemeenschap met God. Dan moet men ook aannemen, 
dat de zielen der ongelovigen buiten God voortleven en dit eeuwig 
kunnen doen. Dit gelooft het Cal–visisme. De fout hierbij is, dat men 
geen onderscheid maakt tussen ziel en geest, wat de Schrift wel doet. 
Is de dood een scheiding tussen lichaam en ziel, dan is hij, als er ziel 
en geest is, dat ook tussen deze twee. Zo zou men tot twee eeuwig 
gescheiden onsterfelijkheden moeten komen, iets waar de Schrift niets 
van weet. De grondfout van dergelijke leringen ligt in het niet 
onderscheiden van ziel en geest, en het begrip « eeuwigheid »... 

Gal. 6:8 Men maait uit de Geest het eeuwige leven. Heeft men liet 
dan, als men uit het vlees als vlees geboren is? 

Verder komt de term nog voor in 1 Tim. 1:16, 6:12 en 19; Tit. 1:2 
en 3:7. 

1 Tim. 6:12 zegt te grijpen naar het eeuwige leven. Dit ligt 
waarschijnlijk in de lijn van zijn roeping en verkiezing vast te maken 
en de geboorte uit de Geest, joh. 3:6 te realiseeren in een godzalige 
praktijk. 

Tit. 1:2 spreekt van de hoop op eeuwig leven, bewijs dat het niet 
van nature inharent, in ons inliggend, is, evenmin als Israël Kanaän al 
had, al was het er toe geroepen en al ging het er heen. Israël moest 
naar Kanaän grijpen, zo de geroepenen naar het eeuwige leven. 
 
IN 1 JOH. EN JUDAS. In 1 Joh. komt de term 6 maal voor, n. l. 1:2 en 
2:25, waar het eeuwige leven een belofte heet, men heeft het dus 
alleen in hoop. 3:15: geen doodslager heeft het eeuwige leven in zich 
blijvende, d. i. heeft geen hoop om de hele toekomende eeuw door te 
leven. Men weet, dat Johannes spreekt van de laatste ure. Als zijn 
Brief volle kracht verkrijgt, is het dicht tegen Christus' wederkomst. 
Vele Israëlieten zullen die beleven, ook onrechtvaardigen. Die nu 
hebben, al beleven zij ook het aanbreken van de toekomende eeuw, 
het aionische leven, het leven van die eeuw, niet in zich blijvend, daar 
de zondaars zullen uitgeroeid worden. 

5:11, 13, 20. Jezus Christus is de waarachtige God en het eeuwige 
leven, d. i. Hem is het eeuwige leven, 1 Joh. 5:11 en Hij is de hoop er 

268



voor. 
Jud.:21 zegt, de barmhartigheid Gods te verwachten tot eeuwig 

leven, dat is: de uitkomst zal zijn aionisch leven. 
De term komt niet voor in De Openbaring. Ook niet in de latere 

Brieven van Paulus (Ef., Col., Fil., Filemon, 2 Tim.). Zelfs niet in 
Hebreën. Wie alles nu nagaat met het voornemen der eeuwen voor 
ogen, zal van het geheel een duidelijk inzicht kunnen krijgen. Het 
aionische leven komt eerst tot uitbotting in de toekomende eeuw, dan 
wordt het gegeven water tot een springende bron. 
 
EN NA HET AIONISCHE LEVEN? En daarna, zal de lezer vragen. De 
toekomende eeuw eindigt immers, eindigt dan ook dat leven niet? Het 
antwoord hierop is, dat wie aionisch leven ontvangen heeft, tevens het 
ware, wezenlijke, onvergankelijke leven heeft ontvangen. In Christus 
is het eeuwige leven. Waar de dood niet meer over Christus heerst, 
heerst hij ook niet meer over hen die aionisch leven ontvangen. 
Aionisch leven is leven uit God. En dat leven eindigt nimmer. Alleen, 
het aionische leven doorloopt nog fazen van ontwikkeling. Het is een 
vorm van het onvergankelijke leven, maar nog niet de hoogste trap 
ervan. 

Zij die het aionische leven ontvangen, worden levendgemaakt, wat 
nog iets meer wil zeggen dan dat zij worden opgewekt. Levendmaken 
is onvergankelijk leven meedelen. Niet alleen de ontslapen gelovigen 
moeten levend gemaakt worden, maar ook de overgeblevenen, dus de 
levenden, want allen die van Christus zijn, dus ontslapenen en 
levenden worden levend gemaakt in Zijn toekomst. 

Het aionische leven doorloopt de aionen en gaat van heerlijkheid tot 
heerlijkheid. Het deelt in al de zegeningen van de toekomende eeuwen. 
Het eindigt daarna niet omdat het leven uit God is. 

Wat betreft het aionische leven, kan het volgende nog dienen. Wij 
hebben een oneindige jeugd gehad; die jeugd was oneindig, want 
anders waren we jong gestorven; ze was niet eindeloos, want we zijn 
jongelieden geworden. We hadden een oneindige jongeliedenleeftijd, 
want we zijn volwassen mens geworden. Die jongeliedenleeftijd was 
oneindig, had geen eind in zijn gang, maar was niet eindeloos, d.i. 
gezien naar zijn opgang. We stierven niet als jongelieden, zijn dat 
evenwel niet meer. We hopen een oneindige levensbloeitijd te hebben, 
die overgaat in de winter des levens. Al die leeftijden zijn oneindig 
voor wie ze doorleeft, niet eindeloos lang. Zij zijn volkomen in 
zichzelf, niet eindeloos t. o. v. het geheel. Zo heeft het aionische leven 
een volkomenheid, een voldragenheid in zich, die door opgang in een 
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hogere orde iets eindigs wordt. 
Een Israëliet die leefde onder Davids en Salomo's regering, had 

eerst oneindig Davidisch–koninkrijksleven, toen oneindig 
Salomonisch–koninkrijksleven. Het een ging in het ander over zonder 
dat het Koninkrijk voorbijging. Zo zullen wij, die van Christus zijn, 
het leven hebben. « Ik leef en gij zult leven, » zei de Heiland, Joh. 
14:19. Het aionische leven is niet eindeloos, het leven uit God zelf 
wel, het aionische doorloopt zijn oneindige toch eindigende 
ontwikkelingsgang om over te gaan in het leven, waarin God alles in 
allen kan zijn. Christus is hèt leven in al zijn volheid, het aionische 
leven is een faze, een trap van leven. 
 
WAT VOOR HET LICHAAM VAN CHRISTUS? Ten slotte nog het 
volgende: ln de Brieven, handelend over de Gemeente die Zijn 
Lichaam is, ontbreekt de belofte van het aionische leven. Noch in 
Efese, noch in Colosse of Filippensen komt de term voor. Dat is niet 
toevallig. Het Lichaam van Christus heeft ook aionisch leven. Maar 
ook meer dan dat. Het behoeft niet te wachten in de graven (Joh. 5:28) 
tot de toekomende eeuw aanbreekt, het verkrijgt in Christus een 
heerlijkheid die boven de aionen uitgaat. Christus heeft in Zijn 
vernedering en verhoging het leven der aionen doorlopen en is boven 
de aionen uit gekomen. In Hem is een voller leven. Dat is een deel van 
de verborgenheid van Christus. En dat kan ook het deel worden van 
hen, die geroepen worden Hem als Hoofd boven alle dingen te zien, 
van de leden Zijns Lichaams. Daarom zien deze niet uit naar het 
aionische leven dat eerst aanvangt bij Zijn wederkomst, zij jagen naar 
een boven aionisch leven, verkregen door de uitopstanding (het 
Christus' dood gelijkvormig worden). Dit boven aionisch leven is even 
ver boven het aionische leven als Christus als Hoofd boven alle 
dingen boven alle overheid en macht en naam is. Het is het leven tot 
de hoogste trap gevoerd, hèt laven bij uitnemendheid. Geen wonder, 
dat Paulus daarvoor alles wil achter laten om daarnaar als een 
begeerlijke prijs te jagen, Fil. 3:14. 
 
EEUWIGE PIJN. Nu komen we tot de andere termen waarin het woord 
aionisch voorkomt. 

Mt. 25:46 « En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de 
rechtvaardigen in het eeuwige leven. » 

In Mt. 25 zien we de volken vergaderd voor de Zoon des mensen. 
Deze zetelt op de troon Zijner heerlijkheid. Men lette er op, dat dit 
levenden zijn. Hier is geen sprake van opgestane doden. De volken 
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worden gescheiden, o. i. niet van elkaar, alsof er een groep 
rechtvaardige volken zou zijn en een groep onrechtvaardige. De 
scheiding geldt elk volk in zichzelf. In elk volk zijn twee soorten: de 
rechtvaardigen en zij die waar een vloek hen treft, vervloekten 
genoemd worden. De eerste gaan in tot het eeuwige (aionische) leven, 
de laatsten warden verwezen naar de « eeuwige pijn », de aionische 
kolasis. 

Het aionische leven is het leven aanvangend bij en doorlopend door 
de toekomende aioon. Het staat o. a. tegenover het tijdelijke leven van 
de zondaars in die aioon die, honderd jaar oud zijnde, vervloekt zullen 
worden en tegenover het leven van andere aardbewoners die nog 
kunnen sterven, want de dood is er nog. De eeuwige pijn is de 
aionische kolasis, de bestraffing van de toekomende aioon. Zo 
behoeven de vervloekten niet eeuwig in het vuur te branden. Wel 
komen zij in de sfeer van het aionische vuur. Over wat dan of daarin 
met hen gebeurt, spreekt de Schrift verder niet. Er staat niet, dat zij 
sterven. Ook niet dat zij leven blijven. Er staat alleen dat zij er heen 
verwezen worden. Als zij er in sterven, zoals Sodoms bewoners 
omkwamen in het vuur en sulfer, Gen. 19:24 (zwavel en sulfer), dan is 
aan hen de aionische bestraffing voltrokken zonder dat deze zelf nog 
op behoeft te houden, daar het oordeel de aioon door gaat en alles te 
zijner tijd voor de troon komt. 

In de sfeer van het aionische leven bestaat o. i. de mogelijkheid, dat 
men verheerlijkt wordt tot hoger sfeer, zoals dat plaats had met Elia. 
Men behoeft daar niet eindeloos in te blijven. Men kan gaan van 
heerlijkheid tot heerlijkheid zonder dat de sfeer van het aionische 
leven dan al opgeheven is. Zo kan de aionische bestraffing voor de 
vervloekten door sterven ophouden (Sodom), terwijl zij toch blijft als 
bestanddeel uitmakend van Gods gericht van de volgende aioon. 

Het aionische leven is oneindig, maar niet eindeloos, hebben we 
gezien. Zo is ook de « pijn », de bestraffing, niet eindeloos lang. Ze 
duurt de aioon door, maar niet eindeloos. 

De rechtvaardigen gaan in tot het eeuwige leven. Dat is dus een 
sfeer. Wanneer men ingaat in iets, komt men in een zekere sfeer. Wie 
ingaat in een bos, komt in de bos–sfeer. Enz. De rechtvaardigen gaan 
in in het koninkrijk dat hun bereid is van de nederwerping der wereld. 
Mogelijk hebben we hier te denken aan hen die komen zullen van 
Oosten en Westen om aan te zitten met Abraham, Isaak en Jakob, Mt. 
8:11. De anderen gaan in in de aionische bestraffing, zij komen in de 
sfeer van de vloek. Deze is het aionische vuur de duivel (diabolos) en 
zijn engelen bereid. Van dat « eeuwige vuur » zien we een voorproef 
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bij de verwoesting van Sodom en Gomorra. Die steden met die er 
rondom lagen, (Adama en Zeboim) droegen de straf des eeuwigen 
vuurs, Jud. 7. Dit betekent niet, dat de inwoners nu nog in het vuur 
liggen te branden. 

Als tussen opmerking dit: Men heeft veel te weinig onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende oordelen. Er is een buitenste 
duisternis, een aionische pijn, enkele en dubbele slagen, een poel des 
vuurs. Dat zijn voor ons verschillende oordelen. Hoe zou men anders 
met dubbele slagen kunnen geslagen worden als er voor allen maar 
een straf, die der hel, was? De « eeuwige pijn » is de aionische kolasis 
van de volgende aioon, evenals « eeuwig leven » het leven is, dat in 
de volgende aioon aanvangt. Het aionische leven is hier een sfeer van 
leven. De aionische pijn is ook een sfeer. Beide zijn voorbijgaande 
sferen. Het leven zelf duurt voort, omdat het leven uit God is, de pijn 
houdt op, want zij is oordeel Gods en slechts middel. Eenmaal is er 
geen vervloeking meer, Op. 22:3: Noch aionisch leven, noch 
aionische pijn zijn eindeloos, wel oneindig. 
 
EEUWIGE VERTROOSTING, HEERLIJKHEID. Tegenover de aionische 
pijn, staat de aionische vertroosting van 2 Thes. 2:16: « Die ons heeft 
liefgehad... en gegeven heeft een eeuwige (aionische) vertroosting 
» (Gr.: ...Die ons liefheeft en geeft) en de aionische heerlijkheid van 1 
Petr. 5:10: « De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn 
aionische heerlijkheid. » Beide teksten drukken het karakter en de 
sfeer uit. De aionische vertroosting en heerlijkheid gaan de 
tegenwoordige verre te boven. Thans geeft God tijdelijke vertroosting, 
soms enige tijdelijke heerlijkheid, dan is het aionische, 
ononderbrokene. 
 
EEUWIGE EER EN KRACHT. In de toekomende eeuw ontvangt God eer 
en eeuwige kracht. 1 Tim.. 6:16. Die eer en aionische kracht wordt 
Hem toegebracht door hen die het aionische leven, de aionische 
vertroosting en de aionische heerlijkheid ontvangen. Thans kunnen 
wij God slechts tijdelijke krachten geven, dan zijn het aionische. De 
krachten van het aionische leven werken aionisch door, 
ononderbroken. Gaan thans onze tijdelijke krachten over in de dood, 
dan gaat de aionische kracht over in hoger heerlijkheid, want de dood 
is verslonden tot overwinning. 
 
EEUWIGE ZONDE. In Mk. 3:29 is sprake van het eeuwig oordeel. Dat 
treft hen die de Geest lasteren, « Maar voor wie gelasterd zal hebben 
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tegen den Heiligen Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, 
maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels. » In de betere 
handschriften staat: hij is schuldige aan een eeuwige zonde. Die de 
Geest lastert, krijgt geen vergeving in de toekomende eeuw, zijn 
zonde wordt hem aionisch lang toegerekend. Deze tekst loopt parallel 
met Mt. 12:32 het zal hem niet vergeven worden noch in deze aioon, 
noch in de toekomende. 
 
EEUWIG OORDEEL. Welk woord ook Mk. 3:29 staat, in Heb. 6:2 is 
sprake van het eeuwig oordeel. Het is het oordeel, de hele toekomende 
aioon doorgaande. Vele Hebreeuwsche Pinkstergelovigen liepen 
gevaar alles neer te werpen. Zo toch moet het woord « leggen » 
vertaald worden en is het ook vertaald in 2 Cor 4:9 en Op. 12:6. Ze 
verwierpen ook het eeuwig oordeel en vloeiden dus heelemaal door 
2:1, d. i. geraakten geheel buiten de stroom der Godsopenbaring en –
gemeenschap. De Apostel zegt hun nu, dat zij het eeuwig oordeel en 
andere waarheden niet moeten verwerpen, maar dit aanvaardende, 
voort moeten varen tot de volmaaktheid. Dit is ook voor ons 
geschreven. Wij mogen, Gods rijke genade ziende, Zijn oordeel en 
gerechtigheid niet uit het oog verliezen, maar moeten ook dat leren en 
mogen het niet verwerpen. 
 
EEUWIG VUUR. Het eeuwige vuur vinden we in Mt. 18:8; 25.41 en 
Jud. 7. Uit deze laatste tekst blijkt duidelijk wat het is. Het is een 
letterlijk vuur. Sodom en Gomorra werden er door getroffen. Deze 
steden droegen « de straf des eeuwigen vuurs ». Men heeft daaruit 
naievelijk gelezen, dat Sodom en Gomorra nu in de hel zijn. Judas 
zegt wat anders. Het vuur dat in de toekomende eeuw voortdurend zal 
aangewend worden tot straf der goddelozen, heeft als voor- proef 
Sodom en Gomorra verwoest. Sodom en Gomorra liggen niet in het 
eeuwige vuur, maar het vuur dat hen tot straf trof, is hetzelfde dat in 
de toekomende aioon zal gezien worden. Dat vuur is plaatselijk: alleen 
Sodoms landstreek werd verwoest. 
Ook hier krijgen we weer een duidelijk beeld van wat aionios 
betekent. Sodom en Gomorra branden niet eeuwig, maar het vuur over 
Sodom en Gomorra was aionisch vuur, dat is vuur zooals ook in de 
toekomende aioon zal nederdalen. Zelfs al zou men blijven geloven, 
dat Sodom en Gomorra nu nog in de hel branden, dan nog zou het 
eeuwige vuur niet eindeloos branden, want Ezechiël 16 leert, dat 
Sodom en Gomorra terug zullen keren tot hun vorige staat. Zie vs. 55. 
Dit geschiedt in de toekomende eeuw. Dan zal het die steden zelfs 
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verdraaglijk er zijn in het oordeel dan Kapernaüm. Mt. 11:24. Men 
ziet hieruit ook, dat de straf over Sodom en Gomorra nog het oordeel 
niet is. Zij droegen reeds de straf van het aionische vuur, maar het 
oordeel komt nog. Het vuur is niet eeuwig brandend voor de plaatsen 
of personen, die getroffen worden. Het « eeuwige vuur » is het 
ononderbroken vuur dat de goddelozen verslinden zal. 

Dat dit zo is, bewijst het Grieks van Mt. 18:8 en 25:41. In 18:8 zegt 
de St. V.: « ... het is te beter tot het leven (dit is aionische leven) in te 
gaan dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur 
geworpen te worden. » In 25:41 staat: « Gaat weg van Mij, gij 
vervloekten in het eeuwige vuur hetwelk den duivel en zijn engelen 
bereid is. » In beide teksten staat in het Grieks: in het vuur van de 
aioon. Uit vergelijking van Judas met Mt. blijkt, dus, dat het eeuwige 
vuur het vuur van de (toekomende) aioon is. 
 
EEUWIG VERDERF. 2 Thess. 1:9 « Dewelken zullen tot straf lijden het 
eeuwig verderf van het aangezicht des Heeren. » De Heere zal met 
vlammend vuur wraak doen over degenen, die God niet kennen (d. i. 
willen erkennen) en over degenen, die het evangelie des Heeren Jezus 
Christus niet gehoorzaam zijn, vs. 8. Dat is ongetwijfeld het aionische 
vuur van Jud.:7. Dat veroorzaakt aionisch verderf van, d. i. vanaf, 
afkomende van, het aangezicht, d. i .de tegenwoordigheid des Heeren. 
Het is afgesneden te worden van voor Zijn aangezicht. Het woord 
verderf (olethros) komt slechts viermaal voor, alleen in Paulus' 
Brieven, n. l. in 1 Cor. 5:5 (tot verderf des vleesches), 1 Thess. 5:3 
(dan zal een haastig verderf hen overkomen), 2 Thess. 1:9, (het hier 
besproken vers) en in 1 Tim. 6:9 (welke de mensch doen verzinken in 
verderf en ondergang). Er is een aionisch verderf, evenals een 
aionisch vuur. 
 
EEUWIGE TABERNAKELEN. De aionische tabernakelen zijn de 
woningen en levenssferen van deze eeuw, Luk. 16:9. Hier vinden we 
andermaal een duidelijk bewijs, dat eeuwig = aionisch, niet eindeloos 
lang. De eeuwige tabernakelen zullen er niet altijd zijn, ze zijn de 
woningen en milieu's van onze aioon. Aionios betekent ook hier: 
behorend bij de eeuw. 
 
EEUWIGE TIJDEN. De « eeuwige tijden » zijn besproken. Men weet, 
dat er aionische staat. Dezelfde term is in 2 Tim. 1:9 en Tit. 1:2 
vertaald door: tijden der eeuwen. We wezen daar reeds op en herhalen 
Mt. Men ziet hieruit ook het niet-konstante der St. V. 
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EEUWIG EVANGELIE. Het eeuwig evangelie, Op. 14:16, is het 
evangelie, dat in de toekomende eeuw gepredikt moet worden aan de 
verlengende volken, die geloofd hebben, dat de zoon des verderfs 
Gods was. Zie 2 Thess. 2:3, 4, 1.1, 12. 't Is aionisch, omdat het die 
eeuw ononderbroken doorgaat. In deze aioon is het evangelie des 
Koninkrijks vervangen door dat der heerlijkheid van Christus en dat 
der genade Gods. Deze worden weer vervangen door dat des 
Koninkrijk Mt. 24:14. Deze evangeliën zijn niet-aionisch, zijn alleen 
bedelingswijze (een bedeling is een bijzondere tijd of sfeer in de 
aioon) In de toekomende aioon is een aionisch evangelie nodig, een 
blijde tijding, die de hele aioon door gepredikt wordt om de volken tot 
God te leiden. 
 
EEUWIGE ZALIGHEID. EEUWIGE VERLOSSING. Heb. 5:9 « ... is Hij 
allen die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwige zaligheid 
(behoudenis) geworden. » Ook hier meent men grond te hebben om 
eeuwig als eindeloos te kunnen beschouwen, immers zegt men: dan 
eindigt de « zaligheid ». Opgemerkt zij, dat het woord « zaligheid » 
onjuist vertaald is. Het woord sootèria is bijna steeds in de St. V. door 
zaligheid vertaald, behalve in Luk. 1:71 en Hand. 7:25, waar het 
woord vertaald is door: verlossing. In het N. T. is het werkwoord 
soozo vertaald door: behoeden, behouden, bewaren, verlossen en door 
zaligmaken en zalig worden. De traditie zal ook hier parten gespeeld 
hebben. Het Griekse woord soozo is het Hebreeuwsche joasha, wat 
slechts éénmaal vertaald is door zaligmaken en overigens o. a. door: 
behouden worden, verlost worden, behouden, verlossen (117 maal van 
de 202 maal dat het voorkomt). Wij geven als vertaling van sooteria: 
behoudenis. 

In. Luk. 1 spreekt de St. V. in vs. 69 van een hoorn der zaligheid, in 
vs. 71 vertaalt ze hetzelfde woord door: verlossing; evenzo in vs. 77. 
Waarom ook hier niet: om Zijn volk kennis der verlossing (of 
behoudenis) te geven. Men leze overal behoudenis en zie hoe de 
Schrift aan duidelijkheid wint. En zijn enkele grensgevallen, waarin 
het verlossen meer op de voorgrond treedt, maar die tonen aan, dat het 
woord behoudenis een ruime betekenis heeft. De behoudenis heeft 
plaats door de Behouder of Verlosser en wel in de volgende eeuw. De 
« eeuwige » « zaligheid » is de aionische behoudenis. Ze staat 
tegenover tijdelijke behoudenissen (van genezing b. v.) en wijst er ook 
op dat het een behoudenis betreft in een zekere aioon. 
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EEUWIGE VERLOSSING. Heb. 9:12 « Maar Christus... een eeuwige 
verlossing teweeg gebracht hebbende. » Verlossing is in het Gr.: 
lutroosis, loskoping. Passen we op dit woord eens de gangbare 
betekenis van eeuwig toe. Eeuwig leven is daarin: nimmer eindigend 
leven, eeuwige pijn: eindeloos durende pijn, dus eeuwige loskoping of 
verlossing zou zijn; nimmer eindigende verlossing of loskoping. M. a. 
w. de verlossing als zodanig zou altijd maar doorgaan. Dus dan was er 
feitelijk geen verlossing. Wat altijd door maar weer verlost moet 
worden, wordt nimmer verlost. We weten wel, dat men hier de 
gevolgen voor de oorzaak neemt, maar strikt genomen gaat dit niet op, 
anders moet men dit met eeuwig leven en eeuwige pijn ook doen. Als 
de verlossing tot gevolg heeft een eeuwig verlostzijn, wat heeft dan de 
pijn tot eeuwig gevolg? En het leven? Is het gevolg van de pijn een 
eeuwig in pijn zijn? Is het gevolg van het leven een eeuwig levend 
zijn? Dit kan niet, want het gevolg van een zaak is de zaak zelf niet. 
Het gevolg van het eeuwig leven is het leven zelf niet, evenmin als het 
gevolg van de pijn het eeuwig in pijn zijn is. Wil men consequent 
blijven, dan zou men deze conclusie moeten trekken in verband met 
de eeuwige verlossing. 

Wij behoeven dit niet te doen. Voor ons is de aionische verlossing 
die, welke plaats heeft in de toekomende eeuw en bijzonder Israël zal 
betreffen. Als Christus eeuwig zou moeten verlossen, is de verlossing 
zelf als daad noch als proces volkomen. Dan zou Hij ook nimmer het 
koninkrijk aan God en de Vader kunnen overgeven. Hoe goed ook 
bedoeld, met een eeuwige (eindeloos durende) verlossing, wordt 
Christus' eer aangetast. Een aionische verlossing, plaats hebbend in de 
aioon, is in volle overeenstemming met Zijn Middelaarswerk. Men zie 
wat de Schrift bedoelt te zeggen. 

De aionische behoudenis brengt een aionische loskoping teweeg, 
dat is: behorend bij, tot stand gebracht in of met het oog op de 
toekomende aionen, ononderbroken doorgaand of een volkomenheid 
uitdrukkend. 
 
EEUWIG VERBOND. IV. Heb. 13:20 spreekt over het bloed van het 
eeuwige testament. Het woord: testament moest, evenals zaligheid, uit 
onze Bijbels vervallen. Hetzelfde woord is op andere plaatsen, ook in 
Hebreën, door verbond overgezet, b. v. in 8:10 en 13. Men leze overal 
voor testament: verbond (zie verder: Veelvuldige Wijsheid). 

Wat is nu het eeuwig verbond. Dat is het verbond van Gen. 17:7. 
We zagen reeds, dat de Heere dat in de toekomende aioon sluit. 
Daarvoor is een « testamentmaker » nodig. Dit is Christus. Wie Heb. 
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10 door leest, zal zien, dat met testament verbond bedoeld wordt. 
Toen de Vertalers eenmaal het woord verbond door testament hadden 
vertaald, moesten zij vanzelf het volgende betreffende woord door 
testamentmaker vertalen. De Hebreërbrief heeft duidelijk het oog op 
Ex. 24, waar Mozes geen testament maakte maar een verbond. De 
geofferde dieren waren de verbondmakers, niet de testamentmakers. 
Zo is ook Christus door Zijn dood de Verbondsmaker, het 
verbondsslachtoffer. Hij wijdt het eeuwig verbond, het Verbond van 
Gen. 17, dat van Jer. 31, het Nieuwe verbond, met Israël in. Christus 
maakte geen testament, dat doet iemand die weet te zullen sterven en 
met de dag zijner opstanding niet rekent of rekenen kan. Christus 
stond spoedig weder op. Het testament in gewone westerse zin zou 
dus geen kracht hebben. 

Het door Christus' dood bevestigde verbond is het Nieuwe verbond, 
dat hier aionisch heet. Het Oude, door Mozes eenmaal gesloten 
verbond, was niet aionisch, dat was slechts voor een tijd, het werd 
weldra verbroken, toen Mozes op de berg was. Het Nieuwe verbond 
blijft in heerlijkheid, 2 Cor. 3 en wordt niet verbroken. Het bloed er 
van heet het bloed van het aionische verbond. Dit verbond gaat alleen 
voorbij door vervulling. 
 
EEUWIGE ERVE. De eeuwige erve, Heb. 9:15, is Kanaän, het hemels 
vaderland, het land vanuit de hemelen gegeven. Eeuwig is: 
ononderbroken. Het oude Kanaän werd slechts kort bezeten, Jes. 
63:18. 
 
EEUWIG KONINKRIJK. 2 Petr. 1:11 « Want alzo zal u rijkelijk 
toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onzen 
Heere Jezus. Christus. » Dat is dezelfde erve van Heb. 9:15, het 
aionisch bezit en de heerschappij van Christus. Steeds moeten we, 
waar mogelijk, teruggaan naar het vroegere geopenbaarde, niet naar 
het westerse niet geopenbaarde van de eindeloze eeuwigheid. Het 
aionische koninkrijk is het koninkrijk der hemelen, beloofd in Dan. 7, 
aangekondigd door Johannes de Doper, Christus en de discipelen, 
door de Farizeërs verworpen in Mt. 12, opnieuw aangeboden met en 
na Pinksteren, uitgesteld na Hand. 28. Eenmaal komt het met kracht, 
zie 2 Petr. 1:16. In vs. 11 noemt Petrus het koninkrijk, in vs. 16 wijst 
hij op de komst, in vs. 19 zegt hij, dat het profetische woord, d. i. de 
O. T. openbaring aan Israël, nog vaster is dan zijn woord. Waar 2 Petr. 
ook over Israël handelt, moet de term: eeuwig koninkrijk door de O. 
T. profetie verstaan worden en was het aan de hoorders en lezers 
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volkomen duidelijk wat Petrus bedoelde. 
 
EEUWIG GEWICHT EEUWIGE DINGEN. Ten slotte nog de teksten uit. 2 
Cor. 4 en 5. 4:17 « Want onze lichte verdrukking ... werkt ons een 
zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid dewijl wij niet 
aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. »
4:18 « Want de dingen die men ziet., zijn tijdelijk, maar de dingen die 
men niet ziet, zijn eeuwig. » 
Beginnen we eerst met 4:18. Men meent ook hier een absolute 
tegenstelling te zien tussen het tijdelijke en eeuwige. Laat ons zien. 
Vooreerst zij opgemerkt, dat het woord tijdelijk nergens zo vertaald is. 
De St. V. heeft in de andere teksten vertaald: voor een tijd. Die teksten 
zijn Mt. 13:21; Mk. 4:17 en Hebr. 11:25. Gr.: prookairos. 

Ten tweede zij nagegaan wat dit. woord betekent, Mt. 13:21 zegt: « 
Die in steenachtige plaatsen bezaaid is... heeft geen wortel in 
zichzelven, maar is voor een tijd. » Zie ook Mk. 4:17. Mozes verkoos 
liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden dan voor een 
tijd de genieting der zonde te hebben, Heb. 11:25. Voor een tijd nu 
staat tegenover aionisch. Maar niet als tijd tegenover ons begrip 
eeuwigheid. Het: voor een tijd wordt vergeleken met aionisch, er moet 
dus iets gemeenschappelijks zijn. Geheel heterogene (van elkaar 
verschillende) zaken kan men niet vergelijken, want vergelijken wil 
zeggen: de punten van overeenkomst en verschil opnoemen. Men kan 
een paard vergelijken met een ezel, een paard met een koe, maar niet 
een paard met een stal of met een ploeg of wagen. Het: Voor een tijd 
wil zeggen: Voor een spanne tijds, aionisch: een voldragen lijd. 

We zullen dit aantonen uit de gelijkenis. Die op steenachtige 
plaatsen zijn bezaaid, zijn als zaad dat kort duurt. Laat dat b. v. 
veertien dagen zijn. Dan verschroeit de zon het. Het andere zaad, dat 
in de goede aarde, blijft duurzaam. Maar niet eindeloos. Het duurt tot 
de oogst. Laat dat b. v. 6 maanden zijn (wat veel te lang is doch we 
stellen het zo ruim mogelijk). Dan komt het einde. Niettemin kunnen 
we dat zaad aionisch noemen, het heeft zijn loop geheel volbracht, had 
een volkomen duur in zichzelf, kwam tot zijn doel. Het andere was 
voor een tijd. Aionisch drukt hier niet uit dat het een eindeloze, maar 
een volbrachte duur is. De dingen die men ziet, zijn voor een tijd, zij 
leveren geen duurzaam doel op, de dingen die men niet ziet 
(rechtvaardigheid, vrede, blijdschap, enz.) zijn aionisch, zij komen tot 
hun eindbestemming. 

Onze aioon is de tijd der ijdelheid, niets komt tot volmaking. Over 
alles ligt een matheid die de psalmist doet zeggen: 

278



Wat man leeft er, die den dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden 
van het geweld des grafs, » Ps. 89:49. Paulus geeft hierop het 
hoopgevende antwoord: de dingen die men ziet, zijn voor een tijd, die 
men niet ziet, zijn aionisch, zij brengen tot volkomenheid. 
Nu is ook 2 Cor. 4:17 te verstaan. Het eeuwig gewicht der heerlijkheid 
is als de korrelvolle garf die vruchten draagt voor het eeuwige leven. 
Het aionisch gewicht is het volle gewicht, het voor de toekomende 
eeuw vereiste gewicht. 
 
EEUWIG HUIS. Nu nog 5:1 « Want wij weten, dat, zo ons aardse huis 
dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van (Gr.: uit) God 
hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de 
hemelen. » 

Is dit een huis eindeloos in de hemelen? Neen, want Op. 21 leert 
ons, dat er een nieuwe hemel komt, zodat het huis niet eindeloos daar 
blijft. Wat bedoelt Paulus dan te zeggen? Dat het huis de volgende 
aioon in de hemelen zal zijn. Voor ons is dat het Vaderhuis van Joh. 
14, dat eenmaal opgenomen wordt in en het centrum zal vormen van 
het Nieuw Jeruzalem. Tot zolang dit nederkomt, is het gebouw 
aionisch in de hemelen. God moet eerst de toestanden op aarde zo 
voorbereiden, dat deze het Nieuw Jeruzalem kan ontvangen. Waar 
deze gelovigen er reeds de heerlijkheid van hebben, geeft God hun 
een huis aionisch in de hemelen. Ter meerdere duidelijkheid willen we 
nog even uitweiden over 2 Cor. 5. 
 
UIT 2 COR. 5. Paulus heeft in 2 Cor. 5 het oog op de opname na de 
verandering in 1 Cor. 15 genoemd. 2 Cor. 5 is de verbinding van 1 
Thess. 4 en 1 Cor. 15. 1 Thess. 4 spreekt over de opname, 1 Cor. 15 
over de verandering in een punt des tijds, 2 Cor. 5 verbindt die. Men 
kan dit hoofdstuk niet losmaken van 1 Cor. 15. Het verbreken van het 
aardse huis ziet niet het sterven, maar op het in één punt des tijds 
veranderd worden. Dan ontvangt men een gebouw uit God, d. i.: door 
God toebereid. Velen menen, dat dit het opstandingslichaam is. Dit 
staat er niet. In vs. 4 is sprake van het overkleed worden. Dat is het 
ontvangen van het gebouw, niet het ontkleed worden. Overkleed is in 
het Gr.: het op-in-gaan. 

Paulus spreekt hier dus over het op-in-gaan, de opname en daarmee 
de verandering in een punt des tijds. De aardse tabernakel is ons 
inwonen hier op aarde, « in de eeuwige tabernakelen » Luk. 16:9. 
Daarin moet voor die gelovigen het verlangen zijn om met de 
woonstede uit de hemel overkleed te worden. Dit is beeldrijke taal 
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voor de verandering in een punt des tijds. Indien dat tenminste tijdens 
het leven plaats heeft. Men kon ook wel eens naakt bevonden worden, 
d. i. moeten sterven en ontslapen en vooreerst niet in de aionische 
hemelse woonstede opgenomen, maar in het « eeuwig huis » van het 
graf ter ruste gelegd worden. 

De nieuwe hemelsfeer heet het huis aionisch in de hemelen. Paulus' 
uitdrukking aionisch is zeer juist. De opgenomen gelovigen blijven 
niet eindeloos in de hemelen. zij krijgen het Nieuw Jeruzalem, dat zijn 
basis op de aarde heeft, al reikt zijn hoogte ver boven lucht en wolken. 
(2400 KM. hoog). Men ziet, hoe alles, consequent doorgevoerd, 
volkomen tot zijn recht komt. Het huis is aionisch in de hemelen, de 
aioon door, om daarna geconcentreerd te worden in het Nieuw 
Jeruzalem. Dat is dan nog boven, maar komt eenmaal neder. 
 

7 Andere termen. a Eens voor al. 
 
HEBREEN. Over de drie teksten, waarin de St. V.: eis to diènekes, eens 
voor al, blijvend, door: in der eeuwigheid vertaalde, spraken we reeds. 
We zeiden, dat de term 4 maal voorkomt, n. l. Heb. 7:3; 10:1 
(gedurig); 10:12, 14. 
 

b. Onwaarneembaar en onzienlijk. 
 
JUD. 6. In twee teksten is een woord door eeuwig vertaald, dat een 
andere betekenis heeft. Deze teksten zijn: Rom. 1:20 « ... beide Zijn 
eeuwige kracht en Goddelijkheid » en Jud.:6 « En de engelen, die hun 
beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten 
hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige handen 
onder de duisternis bewaard. » In beide teksten staat niet aioonios, 
maar aidios. 

Wat betekent dit woord? Het is samengesteld uit a, een 
voorvoegsel, dat ontkennende kracht heeft en uit een bijvoeglijk 
naamwoord gemaakt van het werkwoord idein. Dit werkwoord 
betekent: waarnemen. Aidios betekent: onwaarneembaar, onzichtbaar. 
In Jud. 6 staat dus, dat de engelen die hun woonstede verlaten hebben, 
hun hemelse heerlijkheidssfeer, met onwaarneembare banden 
gebonden zijn tot een zekere dag. Zelfs al stond hier: aionische 
banden, dan bleek nog eens te meer, dat eeuwig niet eindeloos 
betekent, want de tijd wordt aangegeven: tot het oordeel des groten 
dags. Het zijn, zoals we in hfdst. IV zagen, de zondigende zonen Gods 
van Gen. 6. Zij zullen eenmaal gericht worden door de gelovigen, 1 
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Cor. 6:3. Tot zolang worden zij bewaard met onwaarneembare, 
onzichtbare, onzienlijke maar toch zeker niet minder knellende 
banden. Na het oordeel zullen zij in het eeuwige vuur geworpen 
worden, Mt. 25:41. 
 
ROM. 1:20. In Rom. 1:20 vinden we ook het woord aidios. Die tekst 
luidt dus: ... beide zijn onwaarneembare onzienlijke kracht en 
Goddelijkheid. Uit het verband blijkt, dat onze vertaling juist is. Dus 
ook die van Judas. De Heilige Geest leert, dat de zichtbare wereld de 
uitdrukking is van de onzichtbare. Gods onzienlijke dingen (L. V.: 
Zijn onzichtbaar wezen) worden van de schepping der wereld aan uit 
de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn onwaarneembare 
kracht en Goddelijkheid. De struktuur van dit vers is aldus: 
 

 
De kracht en de Goddelijkheid kunnen niet direkt uit de natuur 

worden waargenomen, maar alleen uit en door de schepselen. We zien 
de dingen niet naar het wezen. Alleen naar de verschijningsvorm. 
Achter alles schuilt een ongeziene drang en verborgen kracht, een 
diepe Goddelijkheid voor wie ze naspeurt. Elk levend wezen wijst 
naar een Schepper. Die het voortbracht. Het elektron, cirkelend om 
zijn proton of kern, is onverklaarbaar zonder de diepe kracht die het 
voortbeweegt. In de ontwikkelde schoonheid van plant en dier, van 
versteningen en verkalkingen zelfs, zien we de Goddelijke 
onwaarneembare kracht tot uiting komen. In de wereld schuilt een 
inwendige kracht, die ons spreekt van de Goddelijkheid van de 
Schepper. Zijn spraak gaat overal uit, Ps. 19. God maakt Zich door de 
schepselen kenbaar, alles wordt gedragen en voortgestuwd door 
onzichtbare kracht. 
 
ALTIJD. Meestal neemt men aan, dat aidios afgeleid is van aei, dat 
altijd betekent en niet van idein, dat zien, waarnemen, uitdrukt. Aei 
komt voor in Mk. 15:8; Hand. 7:51; 2 Cor. 4:11; 6:10 Tit. 1:12; Heb. 
3:10; 1 Petr. 3:15; 2 Petr. 1:12. 

Geen dezer plaatsen wijst op iets dat eeuwig is. Pilatus had niet 
eeuwig een gevangene losgelaten, hij had het altijd gedaan, a-ei, d. i. 

A
1
  Zijn onzienlijke dingen (ta a-orata),

 B
1
  Van de schepping der wereld aan,

 B
2
  Verstaan uit de schepselen,

A
2
  Beide Zijn onwaarneembare (a-idios) kracht en Goddelijkheid.
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zonder een indien (ei = indien) zonder een « maar » te laten horen. 't 
Was een gewoonte, iets zonder voorwaarde, 't was een regel zonder 
afwijking. Al zou nu aidios van aei af te leiden zijn, van « altijd » dus, 
dan drukt het nog geen eindeloosheid uit, alleen een voortdurende 
gewoonte. 't Is echter moeilijk in te zien, hoe a-idios afgeleid is van a-
ei. De a hebben beide woorden gemeen, maar daarmee houdt de 
gelijkheid dan ook op, id is niet ei. Men heeft die afleiding maar 
verondersteld, omdat men meende, dat door aidios het eindeloze werd 
uitgedrukt. Echter verliest noch Let « aioonios », noch het « aei » zich 
in een oeverloze oceaan van eindeloze tijdsduur. Ze gaan ons 
menselijk begrip niet te boven wat de grenzen betreft. De verborgen 
kracht kennen we niet, doch we weten, dat God alleen onsterfelijkheid 
heeft. Hij alléén is de Een. Al het andere is veelheid en daarmee 
eindig in zichzelve. Alleen wat onvergankelijkheid uit Hem verkrijgt, 
komt de vergangelijkheid te boven. 
 
AIONISCH. Hiermee is het onderzoek naar het woord eeuwig, zowel in 
O. als N. T. ten einde. Geen van beide leren ons een eindeloze 
eeuwigheid. Het N. T. is voortzetting van het O. T. De aionen zijn, 
ook in dit opzicht, de grote wereldontwikkelingsgangen, waarin de 
krachten volkomen uitwerken. Eerst dan kunnen ze aionisch heten. 
Wat niet tot zijn bestemming komt, is voor een tijd, niet aionisch. 
Aionisch is: ononderbroken voortdurend, ten volle beantwoordend aan 
verwachtingen of eisen, oneindig, niet eindeloos. Het staat ook in 
tegenstelling met hetgeen van een andere aard is. Als krachtterm drukt 
het het oneindige uit, een immer of een nooit, waarbij het dan een 
tweede betekenis verkrijgt. Ons westerse denken is een belemmering 
om het Schriftuurlijk gebruikt goed te verstaan. Men leide zijn 
gedachten ook hier in de Schrift gevangen en werpe alle hoogte neer, 
die zich ook in ons denken verheft tegen de kennis, die God te dezen 
opzichte openbaart. Het resultaat van een en ander moge zijn, dat we 
nu te beter met Judas' lofverheffing kunnen instemmen: « Den alleen 
wijzen God (den Koning der eeuwen Die een koninkrijk heeft van alle 
olamen) zij (beter: is) heerlijkheid en majesteit, kracht en macht voor 
alle aioon en nu (in de tegenwoordige boze aioon) en in alle aionen, 
Amen. » Onze gang door de betekenissen van en de termen met 
eeuwig moge ook daartoe bijdragen. 
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8 Wereld. 
 
KOSMOS — VERSIERING. Tot nadere verduidelijking nog iets over het 
woord wereld, kosmos. Dit woord is op een enkele maal na 
consequent in de St. V. door wereld vertaald. De ene uitzondering is 1 
Petr. 3:3: « ... vrouwen... welker versiersel zij niet hetgeen uiterlijk is, 
bestaande in het vlechten des haars of omhangen van goud of van 
klederen aan te trekken. » Voor: versiersel staat in het Gr.: kosmos. 
Ook hier had de St. V. evengoed: wereld kunnen zetten. Men spreekt 
immers van iemands wereld, d. i. sfeer, waarin hij gaarne opgaat. De 
wereld der vrouw, zegt Petrus, moet niet bestaan in het zich 
oppronken of opsmukken, haar wereld moet zijn de verborgen mens 
des harten, in het onverderfelijke van een zachtmoedige en stille geest, 
die kostelijk is voor God, vs. 4. 

Het werkwoord kosmeoo komt voor in de volgende teksten. Zie Mt. 
12:44; 23:29; 25:7; Luk. 1.1:25; 21:5; 1 Tim. 2:9; Tit. 2:10; 1 Petr. 
3:5; Op. 21:2, 19. Het is steeds door: versieren vertaald, behalve in 
Mt. 25:7; daar staat: bereidden. De Schrift zegt,dat de maagden haar 
lampen versierden. 

Een kosmos is een regelmatige schikking en rangorde. In de 
Septuaginta, de Griekse vertaling van het O. T., is het Hebr. woord 
versiersel vertaald door kosmos. In het N. T. betekent kosmos de 
wereldorde, de hemelen en de aarde, de mensheid. Men ga zelf een en 
ander na. Een kosmos is een versierd geheel. Een versiersel moet 
altijd passen in een zeker geheel. Een bloemperk b. v. versiert een 
grasveld, de versiering veronderstelt een geheel waarin het past. Een 
ornament versiert een of ander samenstel. Door overdraging van de 
naam versiering op het gehele samenstel waarin het paste, kreeg het 
woord kosmos de uitbreiding, waarin we het nu nog kennen. De naam 
van het deel ging over op het geheel. Soortgelijke voorbeelden zijn: 
Een vloot met zoveel koppen bemand, uit zoveel zeilen bestaande, een 
dorp van zoveel zielen, enz. De kosmos — de versiering — werd de 
kosmos — het geheel waarin de versiering paste. Gaandeweg 
verbleekt in zulke gevallen de oorspronkelijke betekenis en krijgt het 
woord de tweede betekenis tot hoofdbegrip. Zie verder het 
Aanhangsel. 
 
OIKOUMENE. Een ander woord, ook vaak door wereld vertaald, is 
oikoumenè (ou = oe). Dit woord komt 15 maal voor en vraagt nog 
even bespreking. Keizer Augustus liet de gehele wereld (oikoumenè d. 
i. beschaafde, gecultiveerde. geordende wereld) beschrijven. Hier 
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duidt de oikoumenè de aan Rome onderworpen wereld aan. Niet alle 
volken van de kosmos werden beschreven, zo ver strekte Rome's 
invloed zich niet uit. Het oosten b. v. had het niet in zijn macht, Babel 
werd eerst in 117 na Chr. door Trajanus ingenomen. 

Satan toonde volgens Luk. 4:5 Christus al de koninkrijken van de 
oikoumenè in een ogenblik. Volgens Mt. 4:8 toonde hij Hem al de 
koninkrijken van de kosmos. Men zou kunnen zeggen, dat Mattheus 
een ruimer woord gebruikte en Lukas het nauwkeuriger bepaalt, dus 
dat kosmos en oikoumenè hier samenvallen. We geloven, dat er nog 
een andere opvatting mogelijk is. Deze wordt gegeven in de 
Companion Bible en we geven die hier weer. Satan heeft de Heere 
niet drie maal, maar zeker twee maal drie maal verzocht. Luk. en 
Matt. verhalen ons dan niet hetzelfde, maar iets verschillends. De 
verzoekingen door Lukas beschreven gingen vooraf aan die door 
Mattheus verhaald. In Lukas is sprake van een steen, bij hem gaat het 
zien der koninkrijken vooraf aan het voorstel tot het zich nederwerpen 
van de tempel, bij hem wijkt de duivel voor een tijd. Zie vs. 1-13. In 
Mat. 4 is sprake van stenen, komt eerst het op de tinne stellen, toont 
Satan Hem al de koninkrijken van de kosmos en hun heerlijkheid, laat 
hij van Hem af, d. i.: gaat dan voor goed heen. Zie vs. 1-11. Er zijn zo 
bezien 2 maal drie verzoekingen, die in verschillende volgorde 
herhaald zijn. De volgorde in beide evangeliën is dus goed, maar 
Satan herhaalde ze niet in dezelfde volgorde. 

Het evangelie des koninkrijks zal eenmaal in de gehele wereld (de 
oikoumenè) gepredikt worden, Mt. 24:14. Dit is mogelijk het door de 
mens der zonde georganiseerde, althans alles overheersende vierde 
rijk van Dan. 7 en Op. 13. Niet alle volken zullen het horen. Bewijs 
Jes. 66:19. Er zijn er, die Zijn gerucht niet gehoord hebben. 

Zie voorts Luk. 21:26 (aardrijk); Hand. 11:28 (gehele wereld); 17:6; 
19:27; 24:5; Rom. 10:18. 

Heb. 1:6 De Eerstgeborene wordt andermaal in de oikoumenè 
ingebracht. Waar Hij de eerste maal zichtbaar geweest is, zal Hij het 
ten tweede maal niet minder zijn. Heb. 1:6 verzet zich geheel tegen 
een onzichtbare tegenwoordigheid. En evenzeer tegen een woest en 
ledig worden der aarde, want de eerste oikoumenè waarin Christus 
ingebracht werd, was ook niet woest en ledig. En evenzo tegen de 
visie, dat met Christus' wederkomst de eeuwige heerlijkheid intreedt. 
Christus komt andermaal in in een wereld vol van noden en ellenden 
om die op te heffen. Dit geschiedt bij de wederkomst des Heeren. De 
oikoumene zal Hem dan toebehoren, 2:5. Eerst komt over die 
oikoumenè de ure der verzoeking, Op. 3:10. Die behoeft dus niet over 
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de hele wereld te komen. Satan verleidt die oikoumenè, Op. 12:9. 
Haar koningen worden vergaderd tot de slag van Armageddon 16:14 
(de woorden: « der aarde en » staan niet in de oudste handschriften) 
haar inwoners zullen zeer vrezen, Luk. 21:26. 

Met deze uitspraak voor ogen zie men in, dat de oikoumenè de 
gecultiveerde wereld om Israël was en zal zijn. Niet alle delen der 
aarde behoeven er in begrepen te zijn. De oikoumenè staat tot de 
kosmos als de thevel tot de eretz. Zie hfdst. IV. Ze is er dus een deel 
van. 
 
DE GROOTHEID DER SCHRIFT EN DE HEERLIJKHEID GODS. 
Schrijvende en lezende wordt men met steeds dieper eerbied vervuld 
voor het imposante van de tevens in onderdelen fijn afgewerkte 
Schriften. Onwrikbaar, onverwoestbaar, verheven, staan daar al Gods 
uitspraken. Ze vormen een gesloten eenheid en staan ver boven het 
stukwerk van ons denken. Eerst als de Geest ons denken ordent, zien 
we iets van de grootheid der Schriften, die als granietrotsen staan, de 
voet in de aarde van de aanpassing bij ons verstand, de top 
onbereikbaar hoog uitstekend boven alle ander menselijk produkt. 
Tenzij de Geest ons vleugelen doet aanschieten en opvoert, zijn ze 
onbestijgbaar. Toch kunnen ze beklommen worden. Christus heeft 
gezegd, dat de Geest in al de waarheid zal leiden. De opening van 
Gods woord is licht, het onderzoek loont meer de moeite door 
verrijking van inzicht en troost voor het hart dan enig ander menselijk 
werk. Des te dieper we in de stroom des Woords komen, des te meer 
blijkt het een oceaan te zijn die in zijn volheid ondoorwaadbaar is. « 
Aan alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar Uw gebod is 
zeer wijd. » Ps. 119:96. « Ik zal mij vermaken in Uw inzettingen, Uw 
woord zal ik niet vergeten, » vs. 16. « Ook zijn Uw getuigenissen mijn 
vermakingen en mijn raadslieden, » vs. 24. « Uw woord is zeer 
gelouterd, » vs. 140. « Uw getuigenissen zijn wonderbaar, » vs. 129. 
Dit betuigde David reeds van de Wet. Hoe veel meer heeft God Ons 
niet gegeven. Dan - waar de Schrift reeds zo rijk en diep en schoon is, 
hoe veel heerlijker moet dan het Levende Woord niet zijn, waar de 
Schrift van getuigt. Onze Schriftstudie zij mede een weg om te 
getuigen van de grootheid Gods, Die niet alleen zulk een Schriftuur 
wist te geven, maar nog steeds daarin wil binnenleiden om dan 
Zichzelf te openbaren voor het door Hem verlichte oog des geestes. 
En zo eindigen we in Hem, in Wien al de schatten der wijsheid en der 
kennis verborgen zijn. 
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VI. HET VOORNEMEN DER EEUWEN 
 
HET PROBLEEM DER AIONEN. Nu we van verschillende zijden de 
aionen overzien hebben, ons de uitdrukking: het eeuwig voornemen, 
Ef. 1:11, wat volgens de grondtekst luidt: het voornemen der eeuwen 
(aionen), duidelijk is geworden, is het niet overbodig na te gaan of we 
Gods bedoeling met het voornemen der aionen kunnen leren verstaan. 
We zullen daartoe een poging doen. 

Het voornemen der aionen wordt uitgewerkt in de tijden der 
eeuwen. Er is een voor-aionische en een na-aionische tijd, als we die 
zo mogen noemen. 1 Cor. 2:7 spreekt duidelijk van: eer de aionen 
waren, Heb. 9:26 over de voleinding der aionen, 1 Cor. 10:11 van de 
einden der aionen. Wat is nu de bedoeling van dit alles. O. i. moet dat 
opgemaakt worden uit de loop van de aionen bezien in het licht der 
openbaring Gods. 

Het voornemen der aionen moet een doel hebben. Velen menen, dat 
de sonde er een noodzakelijk bestanddeel van is. Ogenschijnlijk is dat 
zo, anders zou men uitkomen tot een dubbel voornemen, één dat God 
gemaakt heeft voor het geval er niet gezondigd werd, één voor het 
geval dat dit wel geschiedde. Alleen het laatste is dan tot uitwerking 
gekomen. Anderen menen, dat Gods oorspronkelijk voornemen door 
de zonde verijdeld is en dat de mens aan het voornemen een geheel 
andere loop gegeven heeft. 

Er zijn vele vragen die hierbij ter sprake komen. B. v.: Was God 
niet almachtig om de zonde te kunnen verhinderen. Of is Zijn 
oorspronkelijk voornemen geheel anders uitgekomen dan Hij het Zich 
dacht. Is Satan soms overwinnaar, waar er slechts enkelen schijnen 
zalig te worden. Wat zal de afloop van alles zijn. Heeft God de zonde 
gewild, is Hij de Auteur er van of hoe moet dit bezien worden. 
Waarom heeft Adam gezondigd, hoe is de dood in de wereld 
ingekomen, wat is de verhouding tussen zonde en dood, enz. Zonder 
nu bovenstaande vragen op de voet te volgen, willen we een poging 
doen om ze samenvattend op te lossen. 
 
PANTHEISME EN THEOSOFIE. Pantheisme en Theosofie, geloven, dat 
het wereldprobleem een uitvloeien der Godheid is in de tijd. Alles is 
dus Goddelijk. Alle wezen heeft een vonk of deel der Godheid in zich. 
Alles te samen maakt God uit. De gang der wereld is de gang Gods. 
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De kernen Gods worden in de stof ingewikkeld; daaruit moeten zij, na 
door een of meer reïncarnaties gereinigd te zijn, zich omhoog 
worstelen om gereinigd tot de Godheid weder te keren of beter: om 
een gereinigde God te vormen. De hoger zedelijke wezens als engel, 
dewa, mens, enz. hebben een persoonlijke onsterfelijkheid, de lagere 
een onsterfelijke groepsziel, d.w.z. alle dieren van dezelfde familie 
maken slechts een wezen uit, de individuen er van zijn slechts 
spranken en hebben geen individuele onsterfelijkheid. Alleen de 
groepsziel heeft die. Het Spiritisme gelooft ook in onsterfelijke 
geesten. Het Pantheisme in zijn wijdste omvang vereenzelvigt God 
met de wereld. Van een voornemen kan bij die richting geen sprake 
zijn. God heeft alles niet vooruit bedacht en overlegd, is niet met 
Zichzelf te rade gegaan, Hij komt eerst tot bewustzijn in het zich 
omhoog worstelend schepsel. Een voornemen is er niet. Er is alleen 
een wordende God. 

Wat zegt de Schrift nu van dit alles? Zij leert een persoonlijke God. 
Door velen wordt de persoonlijke God verkeerd verstaan. Zij menen, 
dat het persoonlijke er alleen dan is, als er lichamelijkheid is. Dit nu is 
eenzijdig. Voor ons is een « persoon » een wezen, begaafd met 
verstand, wijsheid, wil, rede, beleid. God is niet onpersoonlijk, omdat 
Hij geen lichaam heeft, Hij is persoonlijk, omdat Hij wil, verstand, 
wijsheid en andere deugden heeft, waarvan in ons slechts een flauwe 
afdruk, en dan nog verbogen, te vinden is. 

De Schrift leert nog meer. Tegenover het Pantheisme leert zij, dat 
alleen God onsterfelijk is. Onder onsterfelijkheid verstaan we: leven te 
hebben in zichzelf. En dat heeft alleen God. Hij is Zelf het leven. 

Als we dit voor ogen houden, kunnen we de oplossing vinden van 
het probleem der eeuwen. We weten zeer wel, welke verstrekkende 
conclusies ons standpunt met zich voert, maar we moeten die durven 
aanvaarden. We zien God als de alleen Onvergankelijke en alle 
schepsel als van nature, d. i. van scheppingswege, geen 
onsterfelijkheid in zich hebbende ontvangen. Slechts op deze wijze 
wordt de grens getrokken tussen Theosofie, Pantheisme, Spiritualisme 
en het ware geloof, tussen emanatie, d. i. uitvloeiing (de schepping is 
dan een stroom uit de Godheidsbron uitvloeiende en daarmee dus op 
één lijn staande) en creatie, schepping. Alle leer, die in enig opzicht 
enig wezen buiten God onsterfelijkheid toekent, gaat bewust of 
onbewust, wetenschappelijk of traditioneel in tegen de Schrift, die God 
alleen als de Onsterfelijke Onvergankelijke ziet. God alleen heeft 
onsterfelijkheid in Zichzelf, alle schepsel is van nature, van 
scheppingswege, vergankelijk. Of het daarom ook sterven móét, is. een 
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tweede zaak, waarover we nu niet handelen. Zolang als we de zaak zo 
niet stellen, staan we altijd zwak tegenover het pantheisme in al zijn 
vormen. Zodra we het doen, staan we niet alleen sterk, maar is ook de 
basis gelegd voor de oplossing van de vraag, waartoe het voornemen 
der eeuwen gemaakt is. 
 
SCHEPPING EN EMANATIE. God heeft alles geschapen. Nu is scheppen 
niet iets uit niets maken. I Cor. 8:6 zegt, dat alle dingen uit God zijn. 
En God is niet het Niets. Scheppen is echter niet hetzelfde als een 
rivier uit een bron voortstuwen. Dat is de emanatie idee van de oude 
Gnostieken, van Theosofie en Pantheïsme. Als God schept, put Hij 
wel uit Zichzelf, maar laat Zichzelf niet uitvloeien. Scheppen is 
uitdragen uit Zichzelf en toestand veranderend daarstellen. God blijft 
daarbij evenwel niet los buiten het schepsel staan, maar stelt in het 
schepsel Zijn tegenbeeld in vergankelijke vorm. Om daarmee Zichzelf 
te verheerlijken. Immers nu blijkt Zijn Goddelijkheid nog meer. Niet 
alleen in Zijn almacht om de geschapen wezens te kunnen scheppen, 
Zijn wijsheid om ze zo te scheppen als ze zijn, maar ook dat Hij alleen 
leven heeft in Zichzelf. Het schepsel is Zijn tegenbeeld, wat het Beeld 
verscherpt. Evenals de beeltenis op de munt tegenbeeld is van dat van 
de vorst maar deze er in zichzelf verre boven verheven is, zo, maar in 
nog sterker vorm, is de schepping tegenbeeld Gods. God zet in de 
schepping Zijn afschaduwend, vergankelijk tegenbeeld. 
 
DE VERGANKELIJKE SCHEPPING. Men zie dit wel in. God heeft alleen 
onvergankelijk leven. Geen enkel wezen buiten Hem heeft dat. De 
ganse schepping in al zijn uitingen en wezens is vergankelijk, d. i. kan 
sterven. Zelfs Satan. Die wordt eenmaal as op de aarde zoals we 
zagen. Dat zou nimmer kunnen, indien hij leven in zichzelf had. God 
kan geen onvergankelijk onsterfelijk wezen naast Zich scheppen. Dat 
zou Hem gelijk zijn. Hij kan en wil het schepsel wel tot de 
onsterfelijkheid voeren en die geven. Maar Hij schept liet niet 
onvergankelijk. Hij Zelf blijft er als Onvergankelijke boven staan. 
Daarmee schittert Hij uit als God boven alles. 

Het voornemen der eeuwen begint met het scheppen van een 
vergankelijke schepping waarin de dood niet alleen mogelijk is, maar 
ook bestaat, niet om der zonde wil, maar als tegenbeeld van wat leven 
is. God moet er in alles als de Onvergankelijke uitschitteren. Hij stelt 
dus een vergankelijke schepping. Het zij nogmaals gezegd: 
vergankelijk wil zeggen: geen leven in zichzelf hebben, dus geheel 
afhankelijk zijn van de Bron. Die Bron zelf vloeit niet uit tot stroom, 
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Hij is slechts door geleidingen verbonden met het schepsel en 
onderhoudt het leven door in vloeiing. Zodra die ophoudt, is het 
schepsel dood. Door de onvergankelijkheid is God boven alles 
verheven, betoont Hij Zich de unieke Levensbron te zijn. De andere 
hogere wezens mogen ook goden genoemd worden, Ps. 82:6, toch 
geldt voor hen: « Wie mag in den hemel tegen den Heere geschat 
worden, wie is den Heere gelijk onder de kinderen der machtigen, » 
Ps. 89:7. « Hij is vreselijk boven allen, die rondom Hem. zijn, » vs. 8. 
Zij kunnen sterven als een mens, Ps. 82:7. 

De schepping staat in het teken der vergankelijkheid. De leer van 
het oude Materialisme, dat de stof eeuwig is, is een hersenschim 
gebleken; de tegenwoordige wetenschap leert, dat de stof sterft. Vele 
plant- en diersoorten zijn uitgestorven, mensenrassen zijn aan het 
uitsterven. Ook sterren « sterven », vergaan. Van de goden heet het, 
dat zij sterven zullen, Ps. 82:7. Alleen God is onsterfelijk. Hij kan 
geen enkel onsterfelijk wezen naast Zich scheppen, wijl Hij dan een 
tweede god naast Zich zou stellen en daarmee Zijn eer met een ander 
zou moeten dealen, wat Hij niet doet. Hij kan wel onsterfelijkheid 
geven. Door dit te doen blijkt echter, dat Hij als Gever weer boven de 
ontvangende staat en ook zon weer God is. Zo blijft Hij dan weer in 
dat opzicht boven het schepsel verheven. 

Het voornemen der eeuwen nu kan o. i. alleen bezien worden vanuit 
de visie, die we hier trachtten te openen. Vraagt men, waarom God het 
ontworpen heeft en ter verwezenlijking er van de schepping heeft 
daargesteld, dan luidt het antwoord: Tot Zijn zelfverheerlijking. Hij 
wil Zich betonen en Onvergankelijke te zijn. Daarom schept Hij een 
vergankelijke schepping. God werd dus door geen enkele oorzaak 
buiten Zich gedrongen. Dan ware Hij geen God. Hij werd alleen 
geleid door beweegredenen in Zichzelf. Hij is vrij. 

Bij het de Zich Onvergankelijke betonen, blijft het niet.God wil niet 
alleen Zijn onvergankelijkheid en macht tonnen, Hij wil ook van Zijn 
onvergankelijkheid meedelen aan het schepsel. Hij wil het niet 
blijvend in de vergankelijkheid laten, Hij wil het in honger sfeer 
brengen. Alleen, het schepsel moet tot Hem komen en dat leven 
begeren. En dan is er geen andere weg dan door de 
Scheppingsmiddelaar. Men weet, dat door Christus alle dingen 
geschapen zijn. Welnu, door Hem zou alles hoger leven moeten 
verkregen hebben. Christus was dus niet alleen voorbestemd om 
Wereldschepper te zijn, Hij was ook de Middelaar om hoger leven 
mee te delen aan wat dit begeren zou. Vanzelf meest daarvoor de 
behoefte eerst gewekt worden, moest gezien worden, dat men Hem 
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nodig had. Hieruit vloeit voort, dat het geschapene een proces moest 
doorlopen, waaruit de vergankelijkheid bleek. 

Gods voornemen reikte nog verder. Uit liefde tot Zijn Beeld, Die 
Eerstgeboren Scheppingszoon werd en door middel van Wie. Hij 
werkte, wilde Hij achter en bij Hem een groep van beelddragers 
stellen, door middel van wie Hij mede dat leven aan de schepping zou 
meedelen. Die groep moest dus eerst gevormd worden om daarna het 
leven aan de schepping te doen toekomen. 

Zo bezien zouden er naar oorspronkelijk bestek en zonder zonde, 
drie aionen zijn In de eerste zou de vergankelijkheid in de schepping 
geopenbaard worden, in de tweede zouden de toekomstige 
levensdragers worden toebereid, in de derde zou het leven door 
middel van hen gegeven worden. 
 
DOEL DER SCHEPPING. Het doel der schepping is glorificatie, 
verheerlijking. De vergankelijkheid heeft geen einddoel in zichzelf. 
God wil het vergankelijke niet om het vergankelijk te laten, Hij wil 
het vergankelijke tot onvergankelijkheid brengen. Het schepsel moet 
tot Hem komen om blijvend, inwonend leven te ontvangen. Het 
voornemen Gods is dus om een vergankelijke schepping te scheppen, 
die enige fazen, gangen, doorloopt waardoor Hij haar tot 
onvergankelijkheid leidt. Col 1:15 zegt, dat Hij alles tot Zichzelven 
geschapen heeft. Niet dus tot vergankelijkheid of ondergang. 
 
SATANS ZONDE. Hebben we zo iets van het oorspronkelijke 
voornemen gezien, dan komt de vraag: En nu de zonde. Hoe komt die 
er. Wat is Satans zonde. 

De Schrift antwoordt hierop. Jes. 14:14 laat zien, dat Satan de 
Allerhoogste gelijk wilde worden, d. i. naast God wilde gaan zitten. 
Hoe kwam hij daar toe? O. i. doordat hij zijn sterfelijkheid ontkende. 
De zonde ligt dus nooit in God, altijd in het schepsel. Satan heeft zijn 
onsterfelijkheid niet willen erkennen. Dat hij sterfelijk is, bewijst Ez. 
28:18: Hij wordt eenmaal as op de aarde. Satan werd hoogmoedig 
over zijn schoonheid, Ez. 28:17. Hij meende, dat die niet alleen 
bestendig was, maar dat ze de hoogste was die er was. Alleen God 
was hoger en nu wilde hij uit eigen kracht dat hogere bereiken. Zijn 
schoonheid deed hem zijn vergankelijkheid uit het oog verliezen, hij 
wilde van God het onvergankelijk leven niet als gave ontvangen en 
daarmee Gods meerderheid erkennen, hij wilde de Allerhoogste gelijk 
worden. Hiermee wilde hij uit zichzelf tot de trap der onsterfelijkheid 
opklimmen, terwijl hij zeer wel geweten kon hebben, dat hij 
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vergankelijk was en alleen er door de Scheppingsmiddelaar toe kon 
komen. Dat het aan God gelijk willen wezen, kwam uit hemzelf voort 
en dat spiegelde hij later ook aan Eva voor. Hij ontkende zijn 
vergankelijkheid, waarin God hem gesteld had en daarmee zijn 
afhankelijkheid, hij werd hoogmoedig en wilde als God onsterfelijk 
zijn en daarmee almachtig worden. Hij versmaadde daarmee God als 
de Onvergankelijke. 

Sommigen menen, dat God dit zo gewild heeft. Daarmee maakt 
men Hem tot Auteur van de zonde. Heeft God deze scheppingszoon 
daarom voortgebracht, opdat hij een zee van ellende zou uitstorten 
over zichzelf en later mede over deze wereld, om daardoor Zijn 
genade te kunnen bewijzen? Dat ware een soortgelijk geval, als 
wanneer een vader eerst kinderen verwekte en opvoedde om ze later 
in allerlei ellende in te dompelen, alleen om te tonen hoe knap hij is 
door ze er weer uit te halen. Laat ons zo van God niet denken. Het 
neemt naast Zijn liefde ook Zijn heiligheid weg. De eerste zonde is 
niet uit God, maar uit het schepsel. Ze ligt óp de lijn, niet in de lijn 
van Gods voornemen. Ze is door niets gemotiveerd, want Satan 
behoefde niet te zondigen, hij kon onsterfelijk worden. De drang in 
hem daartoe was niet verkeerd, maar de wijze om er toe te komen 
ongemotiveerd. Evenmin als Jakob, die de drang in zich had de zegen 
te verwerven, dat op de wijze behoefde te doen als hij deed, evenmin 
behoefde Satan, om te bereiken wat hij wilde, te doen wat hij deed. 
God schiep hem vergankelijk. Niet evenwel om hem; te doen 
zondigen, maar om in hem de begeerte te wekken naar iets hogers. 
Dat Satan dat op zijn wijze wilde bereiken, is niet uit God, maar uit 
Satan. God had hem een redelijk-zedelijk besef gegeven. Dat was zijn 
eer als redelijk schepsel. 

Evenwel niet om dat tegen God in te gebruiken, maar met God mee. 
Satans zonde lag op de lijn van Gods plan, d.w.z. de mogelijkheid 
bestond, maar niet in de lijn ervan. Als men naar een stad reist, ligt de 
mogelijkheid voor een spoorweg ongeluk in de richting waarheen men 
reist, maar niet in de bedoeling. Zo ligt Satans zonde op de weg van 
het vergankelijk zijn, niet in de lijn er van, d.w.z. ze is niet met Gods 
wil en bedoeling daar. 

Hoe groot is God, dat Hij het aangedurfd heeft redelijk-zedelijke 
wezens te scheppen. Hij heeft de gevolgen voorzien. Toch deed Hij 
het. Ligt hierin niet duidelijk opgesloten, dat Hij alles voor Zijn 
rekening heeft genomen. Hij voorzag de zonde. Ook de gevolgen er 
van. Zou Hij ook geen voorziening getroffen hebben om niet alleen de 
zonde, maar ook haar gevolgen te niet te doen? Zo neen, dan is het 
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voornemen Hem uit de handen geglipt. Zo ja, dan is de zonde er in 
opgenomen. Niet als een gewild, maar als een geduld deel, dat 
uiteindelijk God nog meer zal verheerlijken. En toch Zijn voornemen 
niet te niet zal doen. 

Een beeld. Wanneer men met een trein reist, kan men 
verongelukken. Dezelfde locomotief die zich langs de rails beweegt 
en daarvoor gebouwd is, kan uit de rails springen en zichzelf en het 
materiaal te gronde richten. Als er nu een nieuwe trein komt, moet hij, 
zal de doel missing, het niet aankomen, weggenomen worden, de reis 
voortzetten naar het beoogde station. Hij moet niet naar een ander 
rijden, hij moet voortgaan in de lijn van de verongelukte trein. Zo nu 
met Gods voornemen. God zet het voort. De zonde is de kracht die 
eerst met Hem meewerkte, nu tegen Hem wordt gericht. Is Hij nu 
onmachtig tot Zijn einddoel te komen? Neen, ondanks de zonde komt 
Hij er toch. Alleen, nu is de eer gans Zijns. Ondanks de zonde komt 
God klaar met Zijn voornemen, alleen de duur wordt langer, de 
omvang breder, de diepte groter, de hoogte verhevener. De genade 
wordt overvloediger. 
 
GEEN TWEE VOORNEMENS. God heeft geen twee wereld voornemens 
behoeven te maken, een voor het geval Satan viel, een voor het geval 
dit niet geschiedde. Dit zal men eerst ten volle inzien, als men 
verstaat, dat God alles vergankelijk schiep. Satans zonde brengt geen 
onsterfelijkheid voort, evenmin als Satans niet zondigen hem als 
zodanig onverderfelijkheid schonk. Satan bleef vergankelijk. Alleen 
laat God die vergankelijkheid nu openbaar worden en omslaan in 
ijdelheid, rusteloze, niet tot z'n doel kunnende komen en daardoor 
voortdurende vergankelijkheid. Heel de schepping wordt der ijdelheid 
onderworpen, niet gewillig maar om Diens, d.i. Gods, wil, Die het der 
ijdelheid onderworpen heeft. God bepaalt, dat nu alles der ijdelheid 
zal ten prooi vallen. De vergankelijkheid slaat om in verderving. 
Moest het vergankelijke naar Gods voornemen onvergankelijkheid 
aandoen, de sterfelijkheid onsterfelijkheid, thans hebben allen, die 
geweigerd hebben die te verkrijgen op de door God gestelde wijze, dat 
doel gemist en kunnen nu niet weer vrijwillig uit zichzelf tot God 
komen. De wil om te leven sloeg om in de onwil om te sterven, d. i. 
om, het leven te willen vragen. 
 
AFGEBROKEN LOOP. De zonde van Satan en de zijnen remt het 
voornemen in zijn loop. Wat in 3 aionen had kunnen geschieden, kan 
nu geen voortgang hebben dan door ingrijpen Gods. De onwil komt 
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tussenbeide. Het schepsel wil nu niet meer tot de onvergankelijkheid 
geleid worden. Daarmee slaat de vergankelijkheid om in ijdelheid, d. 
i. algehele wegvloeiïng van leven, althans op de lange duur, want 
Gods ingelegde gaven en krachten zijn zeer duurzaam, hoewel niet 
oneindig groot. De verderfelijkheid, d. i. vergankelijkheid, het kunnen 
vergaan, wordt verderving, het verterend móéten vergaan. Het leven 
en de kracht uit God toevloeiend, wordt aangewend tegen Hem in. Nu 
volgt de nederwerping der wereld, het woest en ledig worden der 
aarde, het niet rein zijn in Gods oog van de hemelen, Job. 15:15. 
 
DE OORSPRONKELIJKE SCHEPPING. Wat nu? De Heere bereidt de 
aionen opnieuw toe. Hij heeft alles overzien en voorzien. De zonde 
werpt Zijn voornemen niet omver, maakt alleen de genade 
overvloediger. Hij heeft alle dingen tot Zich geschapen en zal het 
voornemen toch volvoeren. Wat reeds n Zijn voornemen lag, 
geschiedt toch. Hij wilde de mens dààr stellen om ook buiten de zonde 
de schepping tot onvergankelijkheid te leiden. Hij stelt hem nu daar 
om niet alleen die roeping te vervullen, maar tevens de gevolgen der 
zonde op te heffen en de zonde ongedaan te maken. 

Men moet Adams schepping dus uit tweeërlei hoofde bezien. Ze lag 
buiten de zonde om al in Gods voornemen. Maar de wijze wordt nu 
wat veranderd Adam wordt geschapen uit het stof der aarde. Hij moet 
de gevallen schepping opheffen, vandaar dat hij een lichaam ontvangt 
uit het stof. De zonde vernietigt Gods plan niet, wijzigt het alleen in 
de weg der vervulling. 

Ook Adam valt. Faalt Gods voornemen nu? Ook dat niet. De Heere 
schuift nu enige aionen in in het voornemen. Of wil men het anders, 
de Heere breekt de aionen af en deelt ze. De 3 worden er nu 5. De 
tweede aioon, waarin Hij voornemens was het wezen daar te stellen 
dat de schepping tot onvergankelijkheid moest leiden, maar dat zelf 
ook zondigde, wordt in tweeën gedeeld. De zonde maakte dit 
noodzakelijk. De eerste mensheid vergaat. Dan ontstaat er een wereld 
van volken, waarmee de Heere Zijn raad volvoert. Ook de derde aioon 
wordt in tweeën gesplitst. Moest in die derde aioon naar het 
oorspronkelijk voornemen tot de onvergankelijkheid en heerlijkheid 
geleid worden, nu zijn er 2 aionen nodig. Maar God komt toch waar 
Hij wezen wil. Al valt alles uit, Hij weet de wegen en middelen om 
alles weer vast te stellen. Zo wordt door de zonde in alles de genade 
veel groter. Zonder dat Zijn voornemen in beginsel gewijzigd 
wordt.Dat beginsel toch is om door de vergankelijkheid heen tot de 
onvergankelijkheid te voeren. En dat zal geschieden. De uitwerking 
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wordt vertraagd maar niet vernietigd. De doelmissing van de mens 
moge hem tot een tegenwerker maken, Gods genade wordt er door 
vergroot als Hij die tegenwerkers weet te veranderen tot mede-
arbeiders om dat voornemen te verwezenlijken. Het eindpunt wordt 
bereikt. En wel op de Goddelijk verheven wijze, dat Hij Zelf afdaalt, 
door dood en graf doorgaat en zo de weg opent tot de onsterfelijkheid, 
die Hij van meet af als einddoel van het voornemen had gesteld. Nu 
wordt alles uit genade geschonken; de eer is Gods, de beschaming aan 
het schepsel, het einde is: God zij voor alles geprezen! 
 
DE WERELD TOEBEREID. « Door het geloof verstaan wij, dat de 
wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men 
ziet, niet zijn geworden uit de dingen, die gezien worden, » Heb. 11:3. 
Voor « wereld » staat in het Grieks niet kosmos, maar: de aionen. Zie 
Kanttek. St. V. 

Heb. 11 begint met de oude wereld. Abel wordt genoemd, dan 
Henoch en Noach. Voor Abel komt, spreekt het hoofdstuk over de 
toebereide aionen. Volgens Heb. 1:2 zijn de aionen door (middel van) 
de Zoon gemaakt. De St. V. zet ook hier: wereld; het Gr. heeft: de 
aionen. Zie Kanttek. De werkwoorden verschillen: in Heb. 1:2 staat 
er: gemaakt, beter: smaakt; in 11:3 is het: opnieuw toebereid, Gr. het 
opnieuw toebereiden. Toebereiden is in het Gr.: katartizoo, neer-
ordenen. Er staat in 11:3 dus niets over de wereld, de kosmos, er 
wordt iets gezegd over de aionen. Die werden neer-geordend. 

Wat wil dit zeggen? Waar de Geest elk woord, dat Hij gebruikt, 
juist gekozen heeft, Hij in Heb. 1:2 spreekt over het maken, in 11:3 
over het neer-ordenen, daar moeten we op dit verschil letten. Het neer-
ordenen is iets anders dan het maken. We zullen nagaan, waar het 
werkwoord katartizoo nog meer voorkomt. Dan wordt ons wellicht 
Heb. 11:3 ook duidelijker. 
 
VERMAKEN — HERORDENEN. De eerste maal dat het woord 
voorkomt is in Mt. 4:21. Daar lezen we: « En Hij... zag twee andere 
broeders, namelijk Jakobus de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn 
broeder, in het schip met hun vader, de netten vermakende en heeft 
hen geroepen. » Zij waren bezig hun netten opnieuw in orde te 
brengen, ze te herstellen, na te zien, opnieuw voor de vangst gereed te 
maken, toe te bereiden, te herordenen. Aan de herordening ging een 
vroeger in gebruik zijn vooraf. Men kan niets hèr-ordenen voor het 
eerst geordend was. 

In Gal. 6:1 is het woord vertaald door: terechtbrengen. Broeders, 
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indien ook een mens overvallen ware door enige misdaad, gij die 
geestelijk zijt, brengt den zodanige terecht, » d. i.: herordent hem, zet 
hem weer in de goede stand. Het zelfstandig naamwoord katartismos 
werd in het Grieks ook gebruikt als medische term, namelijk om het 
weer in het gelid zetten van een arm of been mee aan te duiden, het 
was een neer-ordenen, een in de kom trekken van het daaruit geraakte 
deel; daartoe moest men het neer trekken en zo in het lid brengen. Zo 
met de aionen; ze hadden een herordening nodig, een weer opnieuw in 
orde brengen om voor verdere loop geschikt te maken. 
 
DE NEDERWERPING. De aionen werden herordend. De herordening 
was nodig door de nederwerping der wereld. De geleerden zeggen 
ons, op grond van goede gegevens, dat er op aarde z.g. 
voorwereldlijke planten en dieren zijn geweest, die te gronde zijn 
gegaan; dat er grote verschuivingen hebben plaats gehad in de 
aardlagen, dat de asteroïden, zwevende stukken tussen Mars en 
Jupiter, de brokstukken kunnen zijn van een geheel uit elkaar geslagen 
planeet. Dat moet een geweldige schok hebben veroorzaakt en 
daardoor moeten grote veranderingen ingetreden zijn. Alles 
waarschijnlijk mede gevolg van Satans val. De overdekkende cherub, 
die sluitstuk was van de toenmalige wereld, zag zijn heiligdommen 
uiteengeslagen en terneergeworpen, bewijs voor hem, hoe 
vergankelijk alles was. 

De overste van de macht der lucht kon niets herstellen. Ook hier 
bleek zijn ontoereikendheid. Hij had niets tot volmaaktheid gebracht, 
hij kon ook niets nieuw maken. God betoonde Zijn kracht door deze 
terug te trekken. Satan kon de samenstelling, de kosmos, de 
wereldorde, niet onderhouden, het wereldgebouw niet schragen. Zo 
werd zijn afhankelijkheid en beperkte macht bewezen. En zijdelings 
zijn vergankelijkheid, hij stond niet boven het gebroken samenstel. 
Heeft hij mogelijk pogingen gedaan om alles te stutten, het heeft niet 
gebaat. 

God had een betere weg, van meet af door Hem beoogd. Niet Satan, 
maar de mens, was geroepen de wereld uit de vergankelijkheid tot de 
onvergankelijkheid te leiden. En ook om haar na Satans opstand tot 
onderwerping te brengen en de schade te herstellen. In wezen staat de 
mens daarom boven Satan. Is Satan overdekkende cherub, de mens zit 
in de troon. Thans blijkt dit alleen van de mens Jezus Christus en 
enige anderen, die de loop voleindigd hebben. Eenmaal zal het verder 
blijken. God heeft de soort « mens » uitverkoren in tegenstelling met 
engel, cherub, seraf, overheid, macht, kracht, troon, enz. om door de 
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mens, maar dan ook opgevoerd tot de volmaaktheid, alle dingen tot de 
verheerlijking te leiden. Ook zonder zonde ware dat nodig geweest. 
Satan meende uit eigen kracht God gelijk te kunnen worden. Hij ging 
hiermee tegen Gods voornemen in en gebruikte de hem door God 
gegeven kracht om tegen God te ageren. De zonde ligt allereerst in de 
bedoeling, in het oogmerk. God wil onvergankelijk maken, Satan wil 
het worden. Beide schijnen parallel te lopen. Toch is de bedoeling 
verschillend. En al wat zich nu tegen God bedoelt te richten, al is dat 
ook in Zo geringe mate, zondigt. 
 
GODS VOORNEMEN. SATANS OOGMERK. Een eenvoudig beeld 
heldere dit op. Een arts kan met dezelfde hand hetzelfde mes op 
dezelfde plaats in iemands lichaam in doen dringen en daarvoor 
gedankt en beloond, of vervolgd en gestraft worden. Dat hangt 
eenvoudig af van het oogmerk waarmee bij het deed. Is het bij een 
operatie, dan heeft hij 't oogmerk iemand te helpen; het gevolg is loon; 
is het uit drift of haat, dus om iemand te doden, dan is het gevolg straf. 
Alle omstandigheden kunnen gelijk zijn, maar het oogmerk beslist. 
Vandaar de spreekwijze: Als twee hetzelfde doen, is het nog niet 
hetzelfde. 

Het was Gods voornemen de schepping te verheerlijken. Door het 
hoogste wezen, die van Zijn geslacht was, de mens. Satan wil de 
Allerhoogste gelijk worden en niet langs Gods weg gaan. Zijn 
oogmerk is zelf daartoe te komen. Het gevolg is: nederwerping der 
wereld. Men ziet hoe beide parallel lopen, maar dat het oogmerk 
geheel verschillend is. Tevens blijkt nu mede, waarom Satan de mens 
zo tegenstaat. Deze is het door God gestelde wezen dat boven Satan 
staat. Vandaar zijn haat tegen de mens. In wezen, in aanleg hoger dan 
hij, is hij in positie, in bestaanswijze minder. Hij neemt de 
gelegenheid waar om hem op alle manier te verhinderen het hoge doel 
te bereiken: boven hem staande de schepping te verheerlijken. 

God laat Zijn voornemen niet varen. Satan moge Gods weg niet 
willen gaan, God houdt Zich aan Zijn voornemen. Hij heeft bepaald, 
dat de mens, Zijn scheppingszoon, zou komen. Hij komt dan ook. 
Alleen, zijn taak wordt nu groter en breder. Niet alleen moet hij alles 
vervullen, hij moet de aarde ook onderwerpen. Als we dit woord 
nagaan, blijkt, dat men aan een vijandelijke, althans tegenstaande 
macht kan denken. Deze moet overwonnen worden. Door Satans 
tegenstand wordt het voornemen niet verijdeld en teniet gedaan, het 
blijft. God kan nu zelfs rijker krachtsbetoon doen aanschouwen. Hij 
schept de mens daarom ook niet als een lichtend, heerlijk, geheel tot 
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volheid gekomen wezen, maar uit het stof der aarde om hem van de 
volkomenheid, dat is alle delen en eigenschappen in kiem hebbende, 
tot de volmaaktheid te leiden, dat is: alle kiemen tot volle ontplooiing 
te brengen. Hij maakt hem een weinig minder dan de engelen om hem 
met heerlijkheid te kronen, Ps. 8. 

Uit dat oogpunt bezie men Adam. Het voornemen om de mens te 
scheppen, was er reeds voor Satans schepping voorgenomen werd. De 
mens was de eerste in Gods voornemen. Niet in Gods uitvoerende 
raad. De schepping was aangelegd op de mens, maar ging vooraf aan 
de mens. Wat het eerst is in Gods voornemen, is het laatst in de 
uitvoering. Een voorbeeld heldere dit op. 
Om iets te maken, moet men eerst een plan maken, een schema; 
schets, model of patroon. Dan moet men de grondstoffen zien te 
krijgen en de gereedschappen en eerst dan voert men het plan uit. Om: 
een locomotief te maken, maakt men eerst een tekening, dan ziet men 
ijzer en staal, enz. te krijgen, dan bewerkt men dat en bouwt men de 
machine op. Eindelijk is het voornemen werkelijkheid en eindigt het 
met wat men in beeld reeds voor zich had. Zo ook met Adams 
schepping. Reeds inliggend in het voornemen, wordt ze later eerst 
uitgewerkt. En dan nog wat gewijzigd vanwege Satans zonde. De 
mens komt nu te staan op een verwoeste aarde. Zijn taak wordt 
zwaarder, zijn einddoel blijft echter onaangetast. Men ziet, dat de 
zonde het voornemen niet ongedaan maakt of verijdelt. Het einddoel 
is: door de mens de schepping te verheerlijken. En nu mag gebeuren 
wat wil,Gods raad en voornemen blijven bestaan. De mens Jezus 
Christus zit reeds aan Gods rechterhand met eer en heerlijkheid 
gekroond. Hiermee is de volle afwerking, verzekerd. Alleen is Gods 
heerlijkheid vermeerderd. Hij Zelf heeft de weg geopend, is die 
gegaan en heeft die tot het einde toe afgelegd. En alleen door de van 
God gegeven Zoon des mensen kan de mens zijn eindbestemming 
bereiken. 
 
INFRA — EN SUPRALAPSARISME. Een enkele opmerking over een 
moeilijk probleem, n. l. de vraag van infra- of supralapsarisme. 
D.w.z.: Wat heeft God eerst gezien: de val en daarna uitverkoren of 
heeft Hij eerst uitverkoren en heeft Hij daarna de val gezien. Het 
eerste heet infralapsarisme of onderval-mening d. i. na de voorziene 
val had de uitverkiezing plaats. (vanzelf in Gods voornemen, niet in 
de werkelijkheid), het laatste heet supralapsarisme, bovenval-mening. 
Hierbij gaat de verkiezing vooraf aan het zien van de val. Beide 
komen in onze beschouwing tot hun recht: 't Is niet het een of het 
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ander, 't is beide. Het supralapsarisme gaat uit van de gedachte, dat 
God zonder zonde te zien uitverkoor. Dit is ongerijmd in de 
Calvinistische visie. Die kan, strikt genomen, de uitverkiezing niet 
anders zien dan na de val, wijl wat niet uitverkoren is, verworpen 
wordt. De zonde moet daarbij dus noodzakelijk in komen. In onze 
visie gaan beide op. Het supralapsarisme is voor ons dan de 
verkiezing der soort, der soort « mens ». Deze had plaats voor de 
nederwerping, ook voor het intreden der zonde in de wereld der 
mensen. Waar echter de soort mens ook valt en de zonde ook in zijn 
wereld inkomt, heeft een tweede verkiezing plaats, nu met het oog op 
de zonde. Daarbij geven we plaats voor het Infralapsarisme. 

Een voorbeeld. Israël was als volk geroepen tot een koninklijk 
priesterdom. Geheel Israël. Maar om Israëls zonden wil werd er een 
groep uitverkoren: de Levieten, om het heiligdom te bedienen. En uit 
hen weer de priesters om achter de eerste voorhang in te gaan. Hier 
staat dus volk tegenover volken en volk tegenover groep of klasse. 
Het een is Israëlietisch supralapsarisme, het ander Israëlietisch 
infralapsarisme te noemen. Zo nu heeft God de soort mens, het wezen 
mens, uitverkoren boven de andere soorten wezens, engelen b. v. om 
in Zijn troon te zitten. Maar uit die soort weer individuen of groepen 
vanwege de zonde der soort. Eerst verkoor Hij supralapsaristisch, 
daarna infralapsaristisch. Nu werkt Hij eerst het infra uit om tot het 
supra te komen, d. w. z. Hij werkt nu in de zonde de verkiezing uit om 
daarna door de soort de schepping tot volmaking te leiden. In de 
toekomende eeuwen zullen ze mogelijk enigermate samen lopen. 
Terwijl dus de ene groep dan nog werkzaam is met het oog op de 
zonde van andere groepen, Israël b. v., kan een andere groep, b. v. het 
Lichaam, dienen in de wereldglorificatie. Infra- en Supralapsarisme 
hebben dus beide recht van bestaan, maar moeten bezien worden 
vanuit verschillend standpunt. 
 
HET EINDDOEL DER AIONEN. De eerste aioon zonder zonde gezien, 
had tot einddoel gehad, de noodzakelijkheid aan te tomen van het 
gaan uit de vergankelijkheid tot de onvergankelijkheid om daarmee de 
schepping van de mens tot eindpunt te kunnen verkrijgen. 

De eerste aioon met de zonde ingekomen zijnde, roept om 
verlossing uit de ijdelheid en daarom om de mens. Het einddoel is dus 
onveranderd. De mens moet komen. Alleen is de noodzakelijkheid in 
het laatste geval nijpender. 

De tweede aioon, zonder zonde, had de mens zien ontwikkelen tot 
degene naar wie de schepping uitzag. Ook dit ware een proces 
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geweest. De tweede aioon met 's mensen zonde ziet ook de mens zich 
ontwikkelen, maar in hoofdlijn tegen God in. Had de mens zonder 
zonde tot het eeuwige leven moeten komen, met zonde komt hij 
daartoe niet. Meer nog, de toenmalige mensheid ging tot op 8 zielen na 
onder in het oordeel. Daarom is een nieuwe aioon nodig. De tweede 
brengt niet tot de gewenste afsluiting. 

Door de zonde is het nodig de gang te vernauwen en een volk te 
roepen uit de mensheid, om daarin het heil uit te werken of voor te 
bereiden. Waar de soort mens gevallen is, moet een groep uit de soort 
nu het werk volbrengen of beter: instrument, zijn, waardoor God dit 
kan doen. Zelfs die groep is daartoe niet in staat. Daarom wordt de 
groep, Israël, weer beperkt tot een stam, Levi, en deze tot een geslacht 
Aaron en deze tot een persoon, de hogepriester. Ook dit brengt niet tot 
voleinding. God heeft daarom een andere stam op het oog, niet om 
daardoor Zijn heil te brengen, maar om tot beschaming èn van gans 
Israël èn van de stam van Levi de geboorte van Hem voor te bereiden 
Die de Voleinder zal zijn. Die stam is Juda en daaruit is de Heere Jezus 
Christus. Hij, de Middelaar Gods en der mensen, Israëls Koning en 
Priester, Heer der wereld, verwerft niet alleen het aionische leven, het 
leven van de oorspronkelijke derde aioon, maar kan door Zijn Gode 
welbehagelijk werk gezet worden aan Gods rechterhand. Hiermee 
bereikt de mens in Hem zijn einddoel. 

De derde aioon zonder zonde had de mens, die dan het aionische 
leven had gehad, in staat gesteld de schepping op te voeren uit de 
vergankelijkheid en geleid tot de verheerlijking. Met zonde wordt ook 
deze aioon gesplitst in tweeën. Israël moet thans eerst opgeheven 
worden, hersteld en tot zijn bestemming gebracht. Dat heeft plaats in 
de vierde aioon. Daarna moet ook de schepping ten volle verheerlijkt 
worden. Dat geschiedt bijzonder in de vijfde. Ook hier maakt de zonde 
de weg langer, maar het doel blijft onaangetast. 

Het einddoel der aionen moet verwezenlijkt worden door de mens. 
Waar deze door de zonde krachteloos is geworden, onderneemt God 
het werk Zelf door Zijn Zoon te zenden in de gelijkheid des mensen en 
van het zondige vlees. En eerst als de mens Jezus Christus leven en 
onverderfelijkheid heeft aan het licht gebracht, 2 Tim. 1:10, en dat 
gedaan heeft niet in onze plaats, alsof wij dat ook konden, maar ten 
behoeve van ons, is de weg geopend voor de hele schepping om door 
de mens voor God verheerlijkt te worden. God blijft bij Zijn 
voornemen: de mens is er voor bestemd, hij blijft er voor geroepen. 
Zijn werk een ander over te dragen, zou Gods voornemen veranderen. 
Dat nu geschiedt niet. De mens komt op zijn plaats. En daarmee het 
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andere ook. Alle roem is zijnerzijds evenwel uitgesloten, want niet 
krachtens zijn scheppingsgaven zal hij zijn taak volbrengen, maar 
krachtens Gods genade, dat is, door de zonde heen. Zo maakt de 
zonde wel de genade groter, maar wijzigt Gods voornemen niet en 
blijft daarom van 's mensen zijde zonde, dat is doelmissing. 
 
DE BELOFTE VOOR DE TIJDEN DER EEUWEN. In Tit. 1:2 zegt Paulus: 
« ... in de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, 
beloofd heeft vóór de tijden der eeuwen, » (Gr.: de aionische tijden). 
God heeft iets beloofd voor de tijden der eeuwen, n. l. het aionische 
leven. Dat leven kon zich dus eerst in een aioon openbaren. Het 
behoorde niet al de aionen toe, maar aan één. Daarom staat er: de 
hoop van aionisch leven. De mens werd dus niet onsterfelijk 
geschapen, maar sterfelijk, d. i. kunnende sterven. Hem werd als hoop 
voorgehouden het aionische leven, het leven van die aioon, waarin 
God de vergankelijkheid deed overgaan in de onvergankelijkheid. 

Die belofte blijft weggelegd. Zonder zonde had de mens er om 
kunnen vragen als loon voor zijn werk, nu is het vrije genadegift. « De 
genadegift Gods is het aionische leven door Jezus Christus onzen 
Heere, » Rom. 6:23. De mens had geen aionisch leven in zichzelf. Hij 
moest het leven onderhouden door het eten van de vrucht van de 
boom des levens. Hij had alleen aionisch leven in hoop. Hoe hij er 
door verdienste toe had kunnen komen, is een vraag, die we hier niet 
beantwoorden. 

Ook zonder zonde had de mens de schepping tot z'n 
eindbestemming moeten brengen. Geen enkel wezen had 
onsterfelijkheid in zichzelf krachtens zijn schepping. Die had God 
alleen. Hij wilde die ook anderen schenken, n. l. hen die in Christus 
uitverkoren waren voor de nederwerping der wereld. Deze vormen de 
kern der mensheid. Door deze groep, het Lichaam van Christus, zou 
de onvergankelijkheid aan de andere schepselen ten deel worden. Het 
hoogste wezen in aanleg is n. l. de mens. Die is ten volle naar Gods 
Beeld gemaakt, van Gods geslacht. Door 's mensen handen wilde God 
het voornemen doen uitvoeren. Daartoe moest die mens zelf eerst 
onverderfelijk worden. Vandaar die belofte — ongetwijfeld aan 
Christus gedaan — van aionisch leven. Het aionische leven geeft het 
verderfelijke, d.i. wat verderven kan, onverderfelijkheid en het 
sterfelijke, d. i. wat sterven kan, onsterfelijkheid. 

Dat God nog wat hogers bereid heeft, weten we uit andere 
Paulinische Brieven. In dat opzicht is er sprake van de uitnemende 
rijkdom Zijner genade. Het aionische leven, dat aanvangt, bij de 
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toekomende eeuw zoals we zagen, Mk. 10:30 en Luk. 18:30, is door 
Christus' uitnemendheid boven alles tot nog hoger leven overgegaan. 
Zou het oorspronkelijk voornemen zonder zonde in de derde aioon het 
aionische leven gegeven hebben, nu zij alles verschuift en verlengt, 
heeft God de tijd die verlopen moet voor bet aionische leven 
aanvangt, verkort. Paulus jaagt dan ook naar een nog hoger leven, hij 
wil komen tot de uitopstanding uit de doden, tot het wederkeren en 
met Christus zijn. Dat is nog meer dan het aionische leven. Zo wordt 
door de zonde heen ook hier Gods genade nog uitnemender. Nu 
behoeven de prijswinnaars van het Lichaam zelfs niet te wachten tot 
de toekomende eeuw aanbreekt, nu ontvangen zij het leven al bij de 
uitopstanding. Andere groepen krijgen het in de toekomende eeuw. 
Dat zijn de infralapsaristische uitverkorenen. Het Lichaam van 
Christus ontvangt het eerder. Zij zijn de eersten van de 
supralapsaristische sfeer van uitwerking en komen in het centrum van 
het heelal, boven over alle overheid en macht. Zij bereiken de plaats 
die God voor de mens naar Zijn voornemen van meet af bestemde. 
Dus boven Satan. Men ziet, dat Zijn voornemen blijft. De weg mag 
wat langer zijn, Gods wil is onweerstandelijk, Hij volvoert, wat Hij 
beoogd heeft. Het Lichaam is de kerngroep van de mensheid die 
zonder zonde uitverkoren is. De andere groepen ontvangen eerst 
aionisch leven. Dat gaat later over in boven-aionisch leven. God 
schiep om te volmaken. Dat doet Hij mede langs het aionische leven, 
reeds voor de aionen beloofd. 
 
DE EINDEN DER EEUWEN. 1 Cor. 10:11 spreekt van de einden der 
eeuwen. Men weet, dat er twee woorden zijn, die wat op elkaar 
gelijken, de voleinding, Gr.: sunteleia, en het einde, Gr.: telos, dat is: 
eindpunt of doelpunt of einddoel. In 1 Cor. 10:11 staat het laatste 
woord. « En deze dingen zijn hun (Israël) overkomen tot voorbeelden 
en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie (Gr.: tot wie), 
de einden der eeuwen (aionen) gekomen zijn. » 

Elke aioon heeft een eindpunt en einddoel. De groep aan wie Paulus 
1 Cor. schrijft, zij die mede behoren tot hen die gerechtvaardigd 
worden door het geloof, in Gal. en Rom. uiteengezet, vormen de 
groep, tot wie de eind doelen der eeuwen komen. Zij vormen de 
groep, die niet alleen komt tot het einddoel der vierde aioon, n. l. 
aards-aionisch leven, maar tot welke ook komt het einddoel van de 
laatste aioon, n. l. hemels-aionisch leven. Daarom staan zij geestelijk 
in de laatste aioon en behoren tot het Nieuw Jeruzalem, Gal. 4. Zij 
vormen een groep met wie de aionen reeds hier afsluiten. 
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Het einddoel van de eerste aioon was de vergankelijkheid aan te 
tomen, dat van de tweede om de groep toe te bereiden, die de 
vergankelijkheid over deed gaan in de onvergankelijkheid, na zelf uit 
de geestelijke en vaak ook lichamelijke dood in het leven gekomen te 
zijn, 1 Thess. 4:13-18, 1 Cor. 15:51, 52, dat van de derde om de 
overgang voor de anderen tot stand te brengen, die Paulus in Rom. 8 
de zuchtende schepping noemt. 

Die drie eind doelen blijven. De zonde moge het aantal aionen 
vermeerderen, het einddoel wordt ondanks alles, bereikt. 

Die einden der aionen zijn nabij geweest, evenals het Koninkrijk 
der hemelen nabij was als Israël het aangenomen had. Het Koninkrijk 
is uitgesteld en verschoven. De groep tot wie de einden der eeuwen 
gekomen waren, is daardoor als 't ware gesplitst: een deel leefde er in 
in Paulus' dagen, een deel zal in de toekomst gevormd worden en 
uitzien naar 's Heeren wederkomst. De voleinding van deze eeuw is 
nodig om tot de einden der aionen, d. i. der 2 volgende, te geraken. 
tussen die twee groepsdelen is nu wat openbaring betreft, ingeschoven 
de bedeling der verborgenheid. Ze begon toen Paulus in Rome was, 
gaven en talen, enz., hielden op, 1 Cor. 13, niet omdat « de gemeente 
» ze niet meer waardig was of omdat zij ze niet meer nodig had, maar 
omdat het volmaakte kwam, de geestessfeer van de volkomen man, 1 
Cor. 13:10. Dat volmaakte bestaat hierin, dat God nu een groep 
toebereidt, die naar de geest boven de aionen geplaatst wordt, die zijn 
visie niet richt op de einden dier aionen, maar welks eindbestemming 
is over boven alles. 

De aionen hebben elk een begin en een einde. Zoals wij 5 Boeken 
der Psalmen hebben, elk eindigend met een: Hallelujah, n. l. 1-41, 42-
72, 73-89, 90-106, 107-150, hebben we 5 aionen, elk eindigend in een 
bepaald eindpunt. De voleinding der Psalmen is Ps. 146-150. Ps. 150 
is dus het eindpunt der 5 Psalmboeken en eindigt met: Alles wat adem 
heeft, love den Heere ! De 5 aioon zal eindigen met het buigen van 
alle knie in de naam van Jezus, Hem belijdende als Heere, tot 
heerlijkheid van God de Vader, Fil. 2:10. 
 
MIDDELPUNT EN EINDDOEL DER AIONEN. Wat Adam had moeten 
doen: de schepping tot onvergankelijkheid leiden, de verandering der 
beweeglijke dingen tot onbeweeglijke, Heb. 12:27, wat na Adams 
zonde geen mens ter wereld ooit meer kon of kan doen, heeft Christus 
volbracht door Zijn gehoorzaamheid tot de dood, ja de dood des 
kruises, Fil. 2. Eerst zo kon Hij het leven en de onverderfelijkheid aan 
het licht brengen. Zijn dood is niet alleen waarborg voor de gevallen, 
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maar ook voor de ongevallen schepping. 
Het middelpunt der aionen is het kruis, het dwaze en het zwakke 

Gods. Lijkt het geen dwaasheid van God Zijn Zoon Zich zo te doen 
ontledigen, dat Hij als een verachte en verworpene tussen boosdoeners 
hangt? Lijkt het geen zwakheid zich ter dood te laten voeren, zich 
zonder tegenweer als een lam ter slachtbank te laten leiden? Wie Zo 
spreekt, verstaat het probleem der aionen niet, n. l. om leven en 
onvergankelijkheid te openbaren. Het dwaze Gods is wijzer, het 
zwakke Gods sterker dan de mensen. Er was geen andere weg dan 
door de dood heen. De mens Jezus Christus heeft Zijn doel bereikt. 
Hij werd Eerstgeborene aller creaturen, Hij werd ook Eerstgeborene 
uit de doden. Bezien we het standpunt der vergankelijkheid en 
sterfelijkheid, dan wordt Christus ons eerst waarlijk tot wijsheid, 
rechtvaardigheid, heiligmaking (Gr.: heiligheid) en verlossing, 1 Cor. 
1:30. 

Is Zo Christus' kruis het middelpunt der aionen, het einddoel is, dat 
zich voor Hem alle knie buige, Hem alle tong belijde tot heerlijkheid 
van God de Vader. De aionen zijn niet alleen door Hem, maar ook tot 
Hem gemaakt. Alles zal zich op Hem richten, en in de bedeling van de 
volheid der tijden zullen alle dingen onder Hem als het ene Hoofd 
samen vergaderd worden, Ef. 1:10. 

Allerwegen leert men leven uit leven. God leert ons leven uit de 
dood. Christus is de Eerstgeborene uit de dóden. Daarin rust de hoop 
der schepping. Uit dood leven. Dat is het mysterie Gods. Christus 
deed en doet de dood te niet, maakt levend en brengt naar de 
oneindige en eindeloze Oceaan des Levens, tot God, Die alleen leven 
heeft in Zichzelf en dat ook wil geven aan hen die tot Hem komen in 
Zijn Zoon. Zo zijn uit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen. 
 
DE BEDELINGEN. Waar de mens, na God, begin en eindpunt van het 
voornemen der aionen is, houdt de H. S. zich hoofdzakelijk met hem 
bezig. Ook buiten zonde waren verschillende bedelingen nodig 
geweest om de mens tot zijn einddoel te leiden. Na de zonde zijn de 
bedelingen nodig om tot verlossing en einddoel te voeren. Daarom 
begint Genesis, wat zijn inhoud betreft, met de tweede aioon, die, 
waarin de mens optreedt. 

De H. S. is een ingewikkeld boek èn vanwege de bouw, waarin het 
elk ander boek overtreft èn vanwege de ingewikkelde gang der 
bedelingen. We willen daarvan een proeve van overzicht geven. Het is 
zeer wel mogelijk, dat we nog meer moeten onderscheiden. 
Bovendien is er nog sprake van tijden en gelegenheden, die weer 
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onderdelen van een bedeling zijn. Alles heeft zijn tijd. De bedelingen 
voor zover wij die zien of aanmerken als bedelingen, zullen nader 
uitgewerkt worden in DL III, Veelvuldige wijsheid Gods. 
 
(Zie volgende pagina.)
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Overzicht: 

 
 

 

A | Gods Wezen 
God algenoegzaam in Zichzelf 
Gods Geest de uitstraling en weerkaatsing van Gods Beeld in God Zelf 

 B | Voor de aionen. Christus het Begin der schepping Gods 
 C | Het Voornemen der Aionen
 1 De eerste aioon.   Begin. In den beginne schiep God. Satan de 

overdekkende cherub. De nederwerping van de wereld. 
 2 De tweede aioon. Begin het 6 daagse herstellingswerk  
     1  bedeling De Staat der Rechtheid; De ene mens. 
     2  bedeling De staat van het Huwelijk. De eerste mensen. 
     3  bedeling Het geslacht van Adam, de eerste mensheid, de vloed. 
 3 De derde aioon.   Het Noachietische verbond   
     4  bedeling De 70 geslachten. De nieuwe mensheid. 
     5  bedeling De bedeling der Belofte. Abram-Jozef. 
     6  bedeling De bedeling der Wet. Eerste verbond Mozes-Christus. 
     7  bedeling De bedeling van de Volheid des Tijds. Van Christus 

geboorte tot Zijn opstanding. 
     8  bedeling De pinksterbedeling. Van het pinksterfeest tot Hand 28. 
     9  bedeling De bedeling der Rechtvaardiging en der Verzoening. 

Vanaf Paulus roeping in Hand 13 tot op zijn 
gevangeschap in Rome. 

   10  bedeling De bedeling der verborgenheid. Vanaf Paulus 
gevangenschap in Rome tot de Dag des Heeren. 

   11  bedeling De bedeling der genade. Vanaf Paulus gevangenschap in 
Rome tot de Dag des Heeren. 

   12  bedeling De inleiding van de dag des Heeren. De tijd waarin 
Openbaring 1-19 wordt uitgewerkt. Christus wederkomst. 

 4 De vierde aioon.  Zittend op Zijn troon.   
   13  bedeling De Dag des Heeren, eerste deel. De 1000 jaar van Op 20. 
   14  bedeling Satans laatste opstand. Een kleine tijd. 
   15  bedeling De Dag des Heeren, tweede deel. Het Witte troongericht. 

Onbekende tijdsduur. Stopt met de wegneming van de 
Tempel en de stad Jeruzalem. 

 5 De vijfde aioon.   Het nieuwe Jeruzalem daalt uit de hemel neder.  
   16  bedeling Volheid der tijden. Het einde daarvan zal zijn als het 

Koninkrijk aan God en Vader door Christus wordt 
overgegeven. Einde van het voornemen der aionen. 

 B | Na de aionen. Alles tot Zichzelf geschapen
A | God alles in allen.
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Het voornemen der eeuwen is het imponerend majestueus 
Goddelijk raadsplan, dat Hem verheerlijkt en schepping en schepsel 
wil opvoeren tot Hem. Wat wordt het weinig verstaan. Onze tijd 
vraagt er echter weer om, niet massaal, maar individueel en Gods 
Geest wil het ook thans andermaal doen zien als we de 
Schriftopenbaring naspeuren. Het is niet zo duister dat de eenvoudige 
gelovige er niet bij zou kunnen, het is niet zo oppervlakkig dat het ons 
geen problemen geeft. 

Het voornemen der eeuwen is uit Hem, door Hem, en tot Hem. 
Voor het enge, bekrompen, benepen, benevelde menselijk verstand zal 
eenmaal blijken, dat Gods wegen ook in dit opzicht hoger zijn dan 
onze wegen, Zijn gedachten hoger dan onze gedachten. Alleen als de 
Geest onze gedachten verlicht en opheft tot Hem, leren we het in 
beginsel verstaan en kan door middel van ons, hier in aanvang en later 
in volmaaktheid, Gods veelvuldige wijsheid die Hij daarin openbaart, 
aan de hogere wezens, overheden en machten, bekend gemaakt 
worden, Ef. 3:11. God zal eenmaal, in de toekomende eeuwen, bekend 
maken de uitnemende rijkdom Zijner genade door de goedertierenheid 
over ons in Christus Jezus, Ef. 2:7. Het voornemen der eeuwen is in 
Hem gemaakt, 3:11, het wordt door Hem uitgewerkt. Tot elke 
gelovige komt de roeping na te gaan welke plaats hij daarin inneemt 
en in welke positie God hem plaatst. 

God heeft het voornemen eerst geleidelijk kunnen ontvouwen. 
Israël had een beperkte openbaring. Naarmate de tijd voortschreed, 
liet God meer zien. Er was echter een verborgenheid die zelfs niet 
afgeschaduwd werd, ze bleef rusten in God, Dat was de verborgenheid 
van Zijn wil. Voor Paulus was het weggelegd zich die verborgenheid 
te zien openbaren. Hiermee is het voornemen Gods in beginsel geheel 
ontsluierd en ligt het voor ons. Mogen velen het zien. Toen Paulus het 
vernam, kon hij niet anders dan God danken. Bijzonder voor de 
onnaspeurlijke rijkdom van Christus, waarin Zijn Lichaam zo nauw 
betrokken is. 

Wat Paulus zag, zal eerst in de laatste aioon meer algemeen gezien 
worden. Dan zal God daarvoor ook de eer geworden. Met het oog 
daarop besluit Paulus zijn dankgebed met de woorden: « Hem zeg ik 
zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus (niet: door) in 
alle geslachten van de aioon der aionen, » Ef. 3:21. 
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VII. DE TIJDREKENKUNDE DER SCHRIFT 
 
 
DE GETALLEN ALS JUIST AANVAARD. Is de Schrift geïnspireerd, dan 
zijn het ook haar getallen. De Schrift te aanvaarden als juist, maar haar 
getallen ter zijde te stellen, is tweeslachtig .Wij aanvaarden ook de 
getallen als juist en willen de Schriftgegevens in dezen, de 
Schriftchronologie, met ernst nagaan. Te veel stelt men zich in dit 
opzicht op kritisch standpunt en meent, dat de getallen der Schrift niet te 
aanvaarden zijn, wijl ze tot een schijnbaar ongerijmde uitkomst leiden. 
Ze botsen dan geheel met de traditioneel vastgestelde jaartallen. Of die 
dan zekerheid bieden? We geloven van niet. 

Volgens een aantekening in de Comp. Bible beschuldigt I. Newton, de 
bekende ontdekker, in een zijner werken de Griekse chronologen er van, 
dat zij de Griekse oudheid 300—400 jaar hoger stellen dan ze is. Na de 
dood van Alexander de Grote begon men aan de tijdrekenkunde te 
werken. Men stelde de regeringstijden der vorsten gelijk aan een 
geslacht en stelde drie geslachten op 100-120 jaar. Zo kwam men tot 
veel meer jaren dan er in werkelijkheid verlopen zijn. De grondleggers 
voor de Griekse chronologie zijn Eratosthenes (100 jaar na de dood van 
Alexander) en Apollodorus. Volgens Newton viel Plutarchus (± 46 na 
Chr.) Herodotus, de Gr. geschiedschrijver, aan vanwege zijn 
chronologiseren. Hij moest evenwel erkennen, dat die der Latijnen 
(Romeinen) nog onzekerder was. Deze oude verhalen werden 64 jaar 
voor de dood van Alexander door de Galliers verbrand en Quintus 
Fabius Pictor, een der chronologen (derde eeuw voor Chr.), leefde 100 
jaar na Alexander. Zijn deze dingen juist, dan steunt de hele traditioneele 
chronologie op onzekere en onjuiste gegevens of veronderstellingen. 
 
HET GETUIGENIS DER MONUMENTEN. Tegenwoordig wordt veelal « het 
getuigenis der monumenten » als gezaghebbend aangenomen. Dat stelt 
men boven de Schriftgegevens. De uitkomst van de opgravingen in 
Assyrië, Babylonië en Egypte heeft er toe geleid bijna elke datum uit het 
O. T. te « verbeteren ». Dat was noodzakelijk, meende men, vanwege de 
Assyrische tijdrekening. Nu is deze samengesteld uit de gegevens van 
verscheidene onvolkomen kleitafeltjes, waarvan de inhoud opgesteld is 
door openbare ambtenaren, die elk een jaar het ambt waarnamen. Deze 
lijst bevat 270 namen en wordt verondersteld de periode te omvatten van 
kort na de regering van Salomo tot op die van Josia. Er moeten ook nog 
« kleine verschrijvingen » in voorkomen, maar « over het algemeen 
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wordt ze voor iets van de hoogste waarde gehouden. » En op grond 
daarvan móéten de Schriftgegevens herzien worden! 

Laat ons opmerken, dat de oude schrijvers niet de Schriften der 
waarheid hadden om hen te leiden. De enige kennis die zij hadden van 
de oorsprong van de mens en zijn geschiedenis, berustte op mythe, fabel 
en legende. Hadden zij de Schrift kunnen benutten, die van het begin af 
alles overziet, dan hadden zij die wellicht gebruikt en in plaats van de 
dobberende datums een vaste lijn gegeven. Een hunner, Censorius, die 
als woordvoerder voor het gehele korps der chronologen kan genomen 
worden, zegt: « Indien de oorsprong der wereld de mens bekend was, 
zou ik van daar af beginnen. Of de tijd een begin had of dat hij er altijd 
geweest is, het bepaalde aantal jaren kan niet omspannen worden. » Men 
ziet, hoe deze Heiden naar een vast uitgangspunt tastte en begreep, in 
welke richting hij het zoeken moest. Ptolomeus, de auteur van het 
beroemde Ptolomeïsche stelsel, meent, dat het een hopeloos werk is voor 
de chronologen, het beginpunt vast te stellen. Ook hij zocht daar dus 
naar. 
 
HET NIEUWE SCHRIFTGEHEEL. God geeft ons dat in de Schrift. Maar 
ook hierin wil de mens wijzer zijn. Hij die maar een spanne tijds leeft en 
niet eens zijn tijd kan overzien, wil het beter weten dan God, die de 
tijden en gelegenheden bepaalt en van het begin alles overziet. Hij geeft 
ons in Zijn woord een vaste chronologische lijn, die wel ingewikkeld, 
maar niet onnaspeurlijk is en eenmaal ontdekt, een vastheid geeft, die de 
dobberende meningen der geleerden en onderzoekers belicht. 

Men zal opmerken, dat er reeds veel uiteenzetters der 
Schriftchronologie geweest zijn. Toch kwamen zij niet tot een sluitend 
geheel. Waarom niet, willen we vragen. Omdat zij de Schriftgegevens 
niet tot het eind toe consequent nagingen of zich af lieten leiden door de 
menselijke jaartallen. In de Comp. Bible wordt ons door Dr Bullinger of 
een medewerker wel zulk een uiteenzetting gegeven. Men kan die 
aanvaarden of verwerpen, maar consequent is ze. Ze aanvaardt do 
Schriftgetallen als juist en voert tot een oplossende uitkomst. Alleen: ze 
botst tegen de menselijke gegevens. Welnu, dat die dan vallen. 
 
TER ILLUSTRATIE. Tot inleiding geven we een illustratie. Veronderstel 
dat een ingenieur opgedragen wordt door een onontgonnen land met 
verschillende bodem hoogten een spoorbaan aan te leggen, die beginnen 
moet bij een zekere stad, die nog gebouwd moet worden. Op 
verschillende plaatsen moet hij tussenstations aanleggen; de onderlinge 
afstanden er van worden hem opgegeven en hij moet die bouwen op 
afstanden, gemeten niet van het eindpunt, maar vanuit het beginpunt. Er 
wordt b. v. gezegd, dat 20 K. M. van het beginpunt station A moet. 
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komen, 30 K. M. van A station B, 50 K. M. van B station C, 40 K M. 
van C st. D, 50 K. M. van D st. E, 50 K. M. van E st. F en 50 K. M. van 
F st. G, het eindstation, dat er nog niet is en waarvan de plaats alleen 
bepaald kan worden door de gegeven afstanden. Wat moet hij nu doen. 
Hij kan niet zeggen: Ik zal maar een eind terug gaan en daar eens 
iemand die er nooit geweest is, vragen: Hoe ver ben ik nu nog van A 
verwijderd. Dat wordt een schatten van de afstand, waarmee de gewone 
praktijk genoegen kan nemen, maar niet de aard van het werk van een 
ingenieur. Er rest niets anders dan naar A te gaan en van daaruit 
beginnen te meten en vast te stellen. Beginnend bij A, komt 20 K. M. 
van A st. B, 30 K.M. van B st. C„ enz. en eindelijk 50 K. M. van F st. G. 
Dan blijkt dat G 300 K. M. van A komt te liggen. 

We zullen dat nader preciseren volgens de volgende opgave. Bereken 
de afstand Groningen-Den Haag naar deze gegevens. De afstand Gron.-
Assen is 28 K. M., Assen-Hoogeveen 30 K. M., Hoogeveen-Meppel 19 
K. M. De rechte afstand Meppel-Zwolle is 22 K. M. De spoorbaan loopt 
evenwel over Dedemsvaart, dat 13 K. M. van Meppel en 15 K. M. van 
Zwolle ligt. De afstand Meppel-Utrecht (van Meppel naar Zwolle recht 
gemeten) is 111 K. M. De afstand Zwolle-Amersfoort is 68 K.M., die 
van Amersfoort-Harmelen is 33 K. M. Woerden ligt 4 K. M. van 
Harmelen en 16 K. M. van Utrecht en Gouda. De afstand Gouda-
Scheveningen wordt genomen op 33 K. M., die van Scheveningen-Den 
Haag op 5 K. M. 
 
Uitwerking: 
 
(Zie volgende pagina.)
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Men ziet; dat twee getallen beide juist kunnen zijn. Meppel-Zwolle is 

recht gemeten 22, per spoorbaan 28 K. M. Beide moesten we in de 
gegevens verwerken. 

Nog een ander voorbeeld. De afstand van Den Haag naar Utrecht is, 
volgens de spoorweggids ± 61 K. M., volgens de kilometerborden ± 69 
K. M. Van waar dit verschil. Eenvoudig omdat de rijweg bochten maakt 
of meer omloopt dan de spoorweg. Beide getallen zijn dus juist. De 
afstand van Den Haag naar Utrecht is zowel 61 als 69 K. M. En zo is het 
nu ook met de Schriftgetallen. Al verschillen de gegevens in dezen. 

We gaan nu over tot de Schriftgetallen. Ter vermijding van veel 
arbeid, zullen we het te bewijzene als bewezen aannemen. Dit is, dat er 
4000 jaar liggen tussen Adam en Christus. We doen dit omdat we anders 
een dubbele rekening zouden moeten maken; eerst van 0 tot 4000, dit is 
van Adams schepping tot Christus' geboorte, waarbij we dan uitkwamen 
op 4 n. Chr., dan van 4004 tot 4, dat is het jaar 0 van onze jaartelling. 
We zullen nu alleen bewijzen, dat we, beginnende met het getal 4004, 
goed uitkomen. Er liggen 4000 jaren tussen Adam en Christus. Waar 
onze jaartelling 4 jaar ten achter is, moeten we dus met 4004 beginnen. 
We gaan dat nu ontwikkelen. 

Groningen - Assen 28 K. M.
Assen - Hoogeveen 30 K. M.
Hoogeveen - Meppel 19 K. M.
Meppel - Dedemsvaart 13 K. M.
Dedemsvaart - Zwolle 15 K. M.
Utrecht - Meppel 111 K. M. (recht). 
Utrecht - Meppel gewoon 117 K. M. 

 (13+15-22=6 meer). 
Utrecht - Zwolle 117-28= 89 K. M.
1 Amersfoort - Harmelen 33 K. M.
 Harmelen - Woerden 4 K. M.
 Woerden - Utrecht 16 K. M.
 Harmelen - Gouda 20 K. M.
 Amersfoort - Gouda 53 K. M.
 Harmelen - Utrecht 12 K. M.
 Dus Amersfoort - Utrecht 33-12=21 K. M.  
 Utrecht - Gouda 32 K. M.
2 Gouda - Scheveningen 34 K. M.
 Scheveningen - Den 

Haag  5 K. M. 

 Gouda - Den Haag 29 K. M.
  Samen 220 K. M.
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CHRONOLOGIE VOOR DE VLOED. We krijgen nu, aannemende dat 4004 
het jaar van Adams schepping is, het volgende overzicht van de aioon 
voor de Vloed. 
 

 
Voor deze getallen zie men Gen. 5 en 7. 

 
In 3194 v. Chr. begint Adams dag der genade. (Zie hfdst. V). Die 

eindigt als hij 930 j. is Henoch werd weggenomen 57 jaar voor Adams 
dood. Hij was dus 308 jaar zijn tijdgenoot. Adam kan dus bekend 
geweest zijn met Henochs profetie over 's Heeren komst ten oordeel, 
Jud.:14. 

Lamech stierf 5 jaar voor de Vloed, Methusalah (niet Methusalem 
zoals men vaak zegt) in het jaar van de Vloed. Deze had plaats in 2348 
v. Chr., d.i. 1656 jaar na. Adams schepping. Dit getal verkrijgt Men door 
de getallen van de tweede kolom op te tellen. 130 + 105 + 90 + 70 + 65 
+ 162 + 65 + 187 + 182 + 600 = 1656. De tweede aioon duurde dus 
1656 jaar. Bij het einde er van was Jafeth 100 jaar, Cham 97 of jonger, 
Sem 98. De eerste werd geboren in het 500  jaar van Noach. 
 
AANTEKENING I. Het Zondvloedjaar duurde 1 jaar en 10 dagen. Noach 
ging in de ark in de 2  maand op de 17 der maand (Gen. 7:11) en er uit 
in de 2  maand op de 27  der maand, een jaar later (8:14). Dat we hier 
en dus ook bij de 10 grote Vaders voor de Vloed aan gewone jaren 
moeten denken, volgt uit Gen. 8:3 en 4. De wateren namen de overhand 
150 dagen en toen was het intussen geworden de 7  maand de 17 der 
maand. Dus 5 maanden telden 150 dagen, wat overeenkomt met onze 
maanden. 

Twee jaar na de Vloed werd Sems zoon Arpachsad geboren. Toen was 
Sem 100 jaar, dus bij de Vloed 98 jaar. Waar Noach een zoon gewon 
toen hij 500 jaar was en Sem, toen Noach 100 jaar later in de ark ging 

4004 Adam geschapen.  A. leeft 930 j.
3874 Seth geboren  Adam 130 j. S. » 912 j.
3769 Enos geb.  Seth 105 j. E. » 905 j.
3679 Kenan geb.  Enos 90 j. K. » 910 j.
3609 Mahalaleël geb.  Kenan 70 j. M. » 895 j.
3544 Jared geb.  Malah. 65 j. J. » 962 j.
3382 Henoch geb.  Jared 162 j. H. » 365 j.
3317 Methusalah geb.  Henoch 65 j. M. » 969 j.
3130 Lamech geb.  Meth. 187 j. L. » 777 j.
2948 Noach geb.  Lamech 182 j. N. » 950 j.
2348 Noach 600 j.  Jaar van de Zondvloed. 
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nog geen 100 jaar telde, doch 97 of 98, daar kan hij, hoewel hij altijd het 
eerst genoemd wordt, de oudste zoon niet geweest zijn. Dit is Jafeth dan 
mogelijk geweest. Cham is waarschijnlijk de kleinste d. i. jongste 
geweest, Gen. 9:22, 23. Tussen Jafeth en Sem is een verschil van ± 2 
jaar. Is dat er ook tussen Sem en Cham, dan was Cham ± 96 toen hij in 
de ark ging. 
 
TOT ABRAM. Het Zondvloedjaar was, zoals we zagen, van 2348 — 2347 
na Adams schepping. Twee jaar na de Vloed werd Sems zoon 
Arpachsad geboren, Gen. 11:10, dus in het jaar 2346 als we rekenen 
vanaf het begin van de Vloed. We krijgen dan de volgende reeks: 
 

 
Terah werd 205 jaar oud, Gen. 11:32. Abram was toen 75 jaar, 12:4. 

Terah was dus 130 jaar toen Abram geboren werd. Abram, was niet 
Terah's oudste zoon. Dat was Nahor, die reeds 60 jaar was. toen Abram 
geboren werd. De tweede was Haran. Diens zoon was Lot. Mogelijk is 
Lot ouder geweest dan Abram. Opvallend is, dat Terah zo laat kinderen 
kreeg: eerst in zijn 70  jaar. 
 
TOT MOZES. 1921. Abram naar Kanaän. Van hieraf beginnen de 430 
jaar van het verblijf in Kanaän en Egypte, Ex. 12:40, van hieraf kwam 
na 430 jaar de wet, Gal. 3:17. De Uittocht had dus plaats in 1491. 

1910 Ismaël geb., Gen. 17:25. 
1896 Isaak geb., Gen. 21:5. 
1836 Jakob geb., Gen. 25:26. 
Jakob was 130 jaar toen hij in Egypte kwam. Jozef was 30 jaar toen 

hij Regent werd. Toen zijn vader kwam, waren de 7 vette jaren voorbij 
en was het 't 2  jaar van de honger. Jozef was dus ± 39 jaar, dus was 
Jakob 91 jaar toen Jozef geboren werd. Dus 

1745 Jozef geb. 

2348 Sem.  S. leeft 600 j.
2346 Arpachsad  Sem 100 j. A. » 438 j.
2311 selah.  Arp. 35 j. S. » 433 j.
2281 Heber.  Selah 30 j. H. » 464 j.
2247 Peleg.  Heber 34 j. P. » 320 j.
2217 Rehu.  Peleg 30 j. R. » 239 j.
2185 Serug.  Rehu 32 j. S. » 230 j.
2155 Nahor.  Serg 30 j. N. » 148 j.
2126 Terah.  Nahor 29 j. T. » 205 j.
2056 Nahor.  Terah 70 j. Zie
1996 Abram.  Terah 130 j. Gen. 11:10-32
1921 Naar Kanaän  
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Ex. 12:40 spreekt van 430 jaar, Gal. 3 ook. Gen. 15:13 van 400 jaar. 
Dat verschilt 30 jaar. Waar Abram in Gen. 12 75 jaar oud was, en 
voordat Isaak gespeend werd, enkele jaren verliepen, zijn die 30 jaar het 
tijdsverloop tussen de belofte van Gen. 12 en het erkennen van Isaak als 
het zaad, Gen. 21:12. Bij Jozefs dood zijn dan van die 430 jaar verlopen 
25 + 60 + 91 + 110 = 286. Er resten dus nog 144 jaar. Toen Israël uit 
Egypte trok, was Mozes 80 jaar, dus tussen Jozefs dood en Mozes' 
geboorte ligt 64 jaar. 
Of anders: Abram ging uit in 1921. Israël in 1921 - 430 = 1491. Toen 
was Mozes 80 jaar. Hij was dus geboren in 1571. Toen Jakob 91 jaar 
was, werd Jozef geboren, dus in 1745. Hij stierf in 1635 Dus 64 jaar 
tussen Jozefs dood en Mozes' geboorte. 
 
EX. 12:40. Sommige onderzoekers zien een moeilijkheid in Ex. 12:40. « 
De tijd nu der woning, die de kinderen Israëls in Egypte gewoond 
hebben, is 430 jaar ». Zij menen, dat men die 430 jaar niet moet rekenen 
vanaf Abrahams tijd, maar uitsluitend moet beperken tot Israëls woning 
in Egypte. 

't Is waar, dat Ex. 12:40 niet van Kanaän spreekt, maar hier staat 
tegenover, dat de Heere in Gen. 15:16 zegt, dat het vierde geslacht zou 
wederkeren. Als we nu vanaf Jakobs tijd rekenen, krijgen we als de vier 
geslachten: Levi, Kehath, Amram, Mozes Kehath kwam in Egypte met 
Jakob, Gen. 46:8, 11. Hij leefde 133 jaar, Ex. 617. Zijn zoon Amram 
leefde 137 jaar, Ex. 6:18. Mozes is zoon van Amram en is 80 jaar als hij 
voor Farao komt, Ex. 7:7. Men ziet hieruit, dat het verblijf in Egypte 
korter moet zijn dan 133 + 137 + 80 = 350 jaar. 

Men merkt hiertegen wel op, dat er namen weggelaten kunnen zijn en 
alleen de hoofdfiguren gegeven worden. We kunnen deze mening niet 
delen. Grond voor onze gedachte vindt men onder meer in Ex. 6:13-18 
vergeleken met 1 Kron. 5:3; 4:24; 6:17, 18: 23:7, 12. Waar 1 Kron. de 
natuurlijke lijn geeft en Ex. 6 hiermee parallel loopt, kunnen we tot geen 
andere conclusie komen dan dat we in Ex. 6 ook de natuurlijke lijn 
hebben en er dus slechts 4 geslachten zijn tussen Jakobs gaan naar 
Egypte en de uittocht der kinderen Israëls. Maar dan duurde dit tijdvak 
geen 430 jaar, maar wordt dit getal gegeven om ook Abrams, Isaaks en 
Jakobs leven in te sluiten. We geven wel toe, dat Ex. 12:40 alleen van 
Egypte spreekt, maar dat beslist niet alles. We merken op, dat in het 
Hebr. staat: « En (de) tijd der kinderen (zonen) Israëls die woonden in 
Egypte (is) 430 jaar. » Zo vertaalt ook de Engelse Bijbel deze tekst. Hij 
spreekt van twee dingen: 1° van de tijd der kinderen Israëls; 2° van het 
feit, dat ze ook in Egypte gewoond hebben. « De vaderen » worden dan 
bij de kinderen Israëls gerekend. — Verder is Gal. 3:17 in dezen 
afdoende. Dit vers zegt duidelijk, dat de Wet na 430 jaar is ingekomen. 
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Dat is 430 jaar na Gen. 12:1, waarin de Heere het Oorspronkelijk 
Verbond met Abram maakte. Maar dan kunnen de Israëlieten nimmer 
430 jaar in Egypte gewoond hebben. Wel zegt Gen. 15:13, dat Abrams 
zaad 400 jaar vreemd zou zijn in een land dat het hunne niet was, maar 
dit kan evenzo goed gelden voor Isaak, Jakob en Jozef, dus behoeft niet 
uitsluitend betrekking te hebben op Israël. Verder zij nog opgemerkt, dat 
in de Septuaginta (de Griekse Vertaling van het O. T.) staat: « die 
woonden in Egypte en in Kanaän, » (Ook in Kanaän waren ze toen 
vreemd, Ex. 6:3). Hoewel deze vertaling niet geïnspireerd is, is het zeer 
wel mogelijk, dat van de oorspronkelijke Hebr. tekst iets uitgevallen is. 
Hoe een en ander zij, we menen, dat Gal. 3:17 voldoende beslist, dat er 
430 jaar liggen tussen Gods woord tot Abram toen hij 75 jaar was en de 
uittocht der kinderen Israëls. De Schrift zelf geeft hierin voldoende 
aanwijzing en er is generlei noodzaak een andere uitlegging te zoeken. 
 
480-573. Nu komen we voor schijnbare moeilijkheden. De Uittocht was 
in 1491. Tellen we daar nu alle Schriftgetallen bij op, dan krijgen we: 
 

 
Kon. 6:1 zegt, dat Salomo de tempel bouwde 480 jaar na de uitgang 

uit Egypte, zodat we voor een verschil staan van 93 jaar. Hoe dit te 
verklaren of op te lossen? Zij die niet aan de inspiratie vasthouden, 
zullen een der getallen moeten verwerpen als onbetrouwbaar. Zij die in 
de Schrift verschrijvingen aannemen, zullen dit er een van noemen. Wij 
geloven, dat er een betere oplossing is dan deze, negatieve. n. l. deze: Er 
is een dubbele jaartallenreeks, een menselijke en een Goddelijke. Twee 
steden, die in rechte lijn 200 K. M. van elkaar liggen, behoeven niet met 
elkaar verbonden te zijn door een spoorbaan van 200 K. M. Dit is alleen 
het geval, als deze recht door loopt en geen dalen moet doorkruisen of 
bergen moet vermijden. Anders wordt de lengte direkt langer. Zo nu met 
de dubbele lijn in Israëls chronologie. De Goddelijke is korter dan de 
menselijke. Of anders: de Goddelijke staat stil als Israël geknecht is 
onder de vijanden, als het Lo-Ammi is, als er diepe inzinking komt. Wie 
de Lo-Ammi, de Niet-Mijn-Volk-perioden ziet, komt tot een rekening 
die volkomen klopt. De 93 jaar verschil zijn eenvoudig op te lossen, als 
we letten op de jaren van verdrukking en knechting in de Richtertijd. Die 

Richters 450 j. Hand. 13:20.
Samuël 40 j. (Zie hieronder).
Saul 40 j. Hand. 13:21.
David 40 j. 2 Sam. 5:4.
Salomo 3 j. 1 Kon. 6:1.
 573 j.  
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zijn achtereenvolgens deze: 
 

8 j. onder Kuschan Rischataïm, Richt. 3:8. 
18 j. onder Moab, Richt. 3:14. 
20 j. onder de Kanaänieten, Richt. 4:3. 

7 j. onder de Midianieten, Richt. 6:1. 
40 j. onder de Filistijnen, 1 Sam. 4:18.(Zie hieronder). 

 
Samen 93 j. Dit zijn juist de 93 jaar verschil. Gods jaren tellen niet door 
als Zijn volk neerligt in de zonde. Het zijn stilstanden op de weg der 
nationale geloofsontwikkeling, jaren der ijdelheid, die Gode geen vrucht 
toebrengen, verloren jaren op de weg der Godsgemeenschap, jaren der 
zonde, der doelmissing. De jaren der wereld gaan hun loop, Gods jaren 
staan stil. 

Het 3  jaar van Salomo was dus 1491 - 573 = 918. In het 4  jaar van 
zijn regering werd met de tempel begonnen. Salomo begon dus te 
regeren in 920, David dus in 960, Saul in 1000. Van de uittocht in 1490 
tot op Saul verliepen 490 jaar. 
 
300-450. De woestijnreis duurde 40 jaar. Tot op Jeftha waren 300 jaar, 
zie Richt. 11:26, blijft dus nog 150 jaar. Jeftha was 6 jaar richter, Richt. 
12:7, dus na de slag tegen Nahas zeg 5 jaar. Ebzan was het 7 jaar, Richt. 
12:9. Elon 10 jaar, vs. 11, Abdon 8 jaar, vs. 14, de Filistijnen 
overheersten Israël 40 jaar, 13:1, Eli was 40 jaar richter, 1 Sam. 4:18. 
Samen 110. Er blijft dus nog 40 jaar over. Dat is dan de richtertijd van 
Samuël. Het « tot op » van Hand. 13:20 sluit Samuël dus in. Het Gr. 
woord komt o. a. ook voor in Mt. 1:17; 11:13; Hand. 7:45; 11:19, 22; 
17:15, waar het ook in-sluitend is. 

Het is eigenaardig dat de Schrift nergens het aantal jaren van Samuëls 
richterschap rechtstreeks noemt. We kunnen het alleen vinden langs 
deze weg, Het is ook opmerkelijk, dat het O. T. het aantal jaren van 
Sauls regering niet noemt. We vinden dat in het N. T., zodat de Jood 
zich daarheen moet wenden om te weten te komen, hoe lang zijn eerste 
koning regeerde. Ook is de duur van het tijdperk der Richteren niet in 
het O. T. te vinden. Ook hier geeft het N. T. de aanvulling. Men ziet, dat 
men, door al de Schriftgetallen als geïnspireerd te nemen, tot een 
sluitend geheel komt, waarvan niets gemist kan worden. Doch ook, dat 
ze alleen volle waarde hebben door ze als geïnspireerd te erkennen. 
 
OVERZICHT MOZES — SALOMO. We geven nu nog het volgende 
overzicht. 
 
(Zie volgende pagina.)
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1491 Uittocht. 
1451 Ingang in Kanaän. 
1451-1444 De oorlogen des Heeren. 7 jaar. 

1423 Othniël. Het land 4.0 jaar stil, vs. 11. 

1178 Tola. 23 jaar, Richt. 10:2. 
1155 Jair. 22 jaar, Richt. 10:3. 
1151 Jetha. 6 jaar. Richt. 12:7. 
1145 Ebzan. 7 jaar. Richt. 12:9. 
1138 Elon. 10 jaar. Richt. 12:11. 
1128 Abdon. 8 jaar. Richt. 12:14. 

1080-1040 Eli. 40 jaar, 1 Sam. 4.:17. 
1040-1000 Samuël 40 jaar. 

1000-960 Saul. 1 Hand. 13:21. 
960-920 David. 2 Sam.. 5:4. 
920-880 Salomo. 1 Kon. 11:42. 
880 Deling van het Rijk. 
 

We telden de « 2 jaar na de vloed » vanaf het begin er van, dus vanaf 
2348. Zou men vanaf het eind willen tellen, dan moeten alle jaartallen 
tot ongeveer 1150 toe 1 minder worden. Dan is Abraham geboren in 
1995, uitgegaan in 1920, enz. en heeft de uittocht plaats gehad in 1490, 
enz. Dan moeten we evenwel in het Overzicht Mozes—Salomo een of 
meer aanwijzingen iets nauwer nemen. Van 1450 (ingang in Kanaän) tot 
1000 (Saul) is dan wel 450 jaar, maar de tijd Elon—Ebzan is iets minder 
of die van Ebzan—Jeftha of van Jeftha—Jair enz. of mogelijk alle, zodat 
dan b. v. 6 j. 11 of 10 mnd voor 7 jaar tellen en 21 j. 11, 10 of 9 mnd, 
voor 22 jaar. Wij namen ze nu wat groter, lettende op wat van Davids 
tijd van regeren gezegd wordt. Deze is 40 jaar, maar volgens 2 Sam. 
2:11 en 1 Kron. 29:27 kan dit óf 40½ jaar zijn of is hij 32½ jaar koning 

1431-1423 Eerste dienstbaarheid onder Kuschan Rischataïm 
(Mesopotamië) 8 j. Dicht,. 3:8.

1383-1365 Tweede dienstbaarheid. Moab. 18 j. Richt. 3:14. 1365 Ehud. 
Het land 80 jaar stil, vs. 30.

1285-1265 Derde dienstbaarheid. Kanaän. 20 j. Richt. 4:3. 1265 Barak. 
Het land 40 jaar stil, 5:31.

1225-1218 Vierde dienstbaarheid. Midian. 7 j. Richt. 6:1. 1218 Gideon. 
Het land 40 jaar stil, 8:28.

1120-1080 Vijfde dienstbaarheid. Filistijnen 40 j. Richt. 13:1. 1120-
1100 Simeon. 20 jaar. Richt. 15:20.

1000 Einde van de 450 jaar van Hand. 13. (1451 - 1000 = ±450 jaar. 
Door volle jaren te tellen of door vanaf een jaar te tellen, ontstaat 
er soms enig verschil. Van 1930 tot 1935 is 6 of 5 jaar al naar men 
telt van 1 Jan.-31 Dec. of van 1 Juli tot 1 Juli.
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geweest over Israël. Hier of daar komt dus een verspringing die echter 
aan het geheel niet afdoet. De 450 jaar kunnen er ook 450 en enige 
maanden geweest zijn, zodat men toch op 1000 uitkomt. 
 
7 JAAR. Enkele tussenaantekeningen zijn gewenst. 1 De oorlogen des 
Heeren duurden 7 jaar, 1451-1444. Dit is als volgt te berekenen: 

Volgens Joz. 14:10 was Caleb bij het in bezit nemen van het land 85 
jaar. Het was toen 45 jaar na Kades-Barnea. De woestijnreis duurde na 
het uitzenden der verspieders van uit KadesBarnea nog 38 jaar, dus 
verliepen er 7 jaar na de overtocht door de Jordaan. 
 
DE 300 JAAR. 2 Jozua's sterfjaar, en daarmee ook zijn geboortejaar, 
wordt bepaald door de chronologie van Richteren 11:26 en Hand. 13:20. 
Volgens Hand. 13 verliepen er 450 jaar vanaf de Richtertijd tot op 
Samuël de profeet. Volgens Richt. 11:26 waren in Jefta's tijd 300 jaar 
verlopen na de inbezitneming van Basan. Jair richtte Israël 22 jaar, de 
Ammonieten onderdrukten Israël 18 jaar, Richt. 10:8, Jair bleef dus nog 
4 jaar langer richten dan de verdrukking duurde. We zien die 300 jaar 
vanaf Jozua tot op Jefta als volgt ingedeeld: 
 

 
Van Jozua tot Cuschan verlopen dus 300 j. - 280 j. = 20 jaar. Hiervan 

gaan 7 jaar af voor de verovering, blijven dus 13 jaar. Dat is de tijd, 
waarin Jozua in stille rust in het land leefde en de jaren na zijn dood 
waarin Israël ging afvallen. We zullen het aantal jaren van afval op 3 
stellen; dan blijven er 10 jaar waarin Jozua stil in het land leefde. Hij 
stierf dan 17 jaar nadat hij Mozes opvolger werd (10 jaar rust, 7 jaar 
oorlogen des Heeren). Hij werd 110 jaar. Joz. 24:29, dus was 100 jaar 
toen hij inging in de rust van het land. Dat was in 1444. Hij was dus 
geboren in 1544. Toen was Mozes 27 jaar. In de woestijn was Jozua dus 
53 jaar. Toch heet hij een jongeling. Was Jozua ouder, dan gaat het iets 

Jair. Na de 18 j. onderdrukking 
richt hij nog 4 j. Richt. 10:3 en 8.

Tola. Richt 23 j. » 10:1, 2.
Gideon. Het land stil 40 j. » 8:28.
Midian. Onderdrukt Israël 7 j. » 6:1.
Barak. Het land vrij 40 j. » 5:31.
Jabin. Onderdrukt Israël 20 j. » 4:3.
Ehud. Het land stil 80 j. » 3:30.
Moab. Onderdrukt Israël 18 j. » 3:14.
Othniël. Het land stil 40 j. » 3:11.
Cushan. Onderdrukt Israël 8 j. » 3:8.

Samen 280 j.
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verschillen, d. w. z. dan heeft hij korter in het land gewoond. Dit doet 
evenwel aan zijn sterfjaar niets af. 
 
DE 150 JAAR. 3 Nu rest er van de 450 jaar van Hand. 13 nog 150 jaar. 
Deze lopen dan van Jefta tot en met Samuël. Jefta was 6 jaar richter, dus 
na de inval der Ammonieten nog ± 5 jaar. We krijgen nu: 
 

 
Er blijft dus voor Samuël 40 jaar. De 40 jaar, die Eli richtte, volgens 1 

Sam. 4:18, komen na de 40 jarige overheersing der Filistijnen genoemd 
in Richt. 13:1. De eerste 20 jaar daarvan was Simson richter, Richt. 
15:20. Hij begon Israël te verlossen, Richt. 13:5. Stellen we hem vlak na 
Abdon, dan vinden we voor Simsons richterschap 1120-1100, voor de 
Filistijnse overheersing 1120-1080, voor Eli 1080-1040. Eli en Simson 
waren dus tijdgenooten want Eli werd 98 jaar, was dus 58 jaar toen hij 
richter werd, Simson was ongeveer 40 jaar toen hij stierf. Samuël richtte 
Israël al de dagen van zijn leven, 1 Sam. 7:15, dat is van 1040-1000, 
openlijk, als officieele leider, waarna Saul optreedt, daarna nog enige 
jaren als geestelijk leidsman, 1 Sam. 15:1-3; 1.6:1-13; 19:18-24. Zie ook 
25:1 en 28:3. 
 
1000 VOOR CHRISTUS. 4 David is geboren in 990, want hij was 30 jaar 
toen hij koning werd, 2 Sam.. 5:4. Waar onze jaartelling 4 jaar ten achter 
is, had de doop van Christus plaats in het jaar 26 na het begin onzer 
jaartelling. Aannemende dat David 16 jaar was toen hij gezalfd werd, 
dus in het jaar 974 voor Chr., dan zou hieruit volgen, dat Christus juist 
1000 jaar later gezalfd is, niet met zalfolie, maar met heilige geest 
(974+26). We geven toe, dat dit niet absoluut te bewijzen is, maar de 
mogelijkheid is niet buitengesloten en ligt dicht bij de zekerheid, als ze 
er al niet mee samenvalt. 
 
DE KONINGEN VAN JUDA EN ISRAËL. Nu komen we tot de koningen 
van Juda en Israël. We blijven ons stellen op de inspiratie der Schrift 
ook t. o. v. de getallen en nemen aan, dat de handschriften ons getrouw 
zijn overgeleverd. We houden ons aan elk gegeven getal. Dan krijgen we 
het volgende. 

Jefta 5 j. Richt. 12:7.
Ebzan 7 j. » 12:9.
Elon 10 j. » 12:11.
Abdon 8 j. » 12:14.
Filistijnen onderdrukken 40 j. » 13:1    Eli. 1 

Sam. 4:18.
Samen 110 j.
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880 Deling van het Rijk. De 2 Huizen: Juda en Israël. 

880-863 Rehabeam. 
Abiam begon in het 18  jaar van 

Jerobeam, dus in 863 en regeerde 
3 jaar, 1 Kon. 15:1, 2, dus 

863-860 Abiam. 
Asa begon in het 20  jaar van 

Jerobeam en regeerde 41 jaar, 1 
Kon. 15:9, 10, dus 

860-819 Asa. 

880-858 (I) Jerobeam. 
(De Romeinse cijfers tussen 

haakjes geven de verschillende 
koningshuizen over Israël aan). 

  
Nadab begon in het 2  jaar van 

Asa, en regeerde 2 jaar, 1 Kon. 
15:25, dus 

858-856 Nadab. 
Baësa sloeg hem en werd 

koning in het 3e jaar van Asa, en 
regeerde 24 jaar, 1 Kon. 15:33, dus

856-832 (II) Baësa. 
De uitlegging van 2 Kron. 16:1, 

waaruit op te maken zou zijn, dat 
Baësa tegen Juda optrok 9 jaar na 
zijn dood, n. l. in het 36  jaar van 
Asa, d. i. in 823, terwijl hij in 832 
reeds stierf, vervalt, als we wèl 
lezen. 2 Kron. 15:19 zegt, dat er 
geen oorlog was tot in het 35
jaar van het koninkrijk van Asa. 
Rekenen we dat koninkrijk vanaf 
Rehabeam, dan komen we tot het 
15  jaar van Asa. In het 36  jaar 
van het koninkrijk van Asa (dat is 
dan: van het koninkrijk waarover 
Asa koning was) 2 Kron. 16:1, 
toog Baësa op; dat was dan in het 
12  jaar zijner regering. 

Ela begon in het 26  jaar van 
Asa en regeerde 2 jaar, 1 Kon. 
16:8, dus 

834-833 Ela. 
Hij werd opgevolgd door 833 
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(III) Zimri, 7 dagen. Deze begon in 
het 27 jaar van Asa, 1 Kon. 
16:15. 

Zimri werd opgevolgd door 
Omri. Deze begon in het 31  jaar 
van Asa en regeerde 12 jaar, 1 
Kon. 16:23, dus 

832-820 (IV) Omri. 
Omri's gezag werd niet 

algemeen erkend. Hij had een 
tegenstander in Tibni. Het duurde 
± 4 jaar voor de troebelen voorbij 
waren. Hij begon in het 27  jaar, 
na Zimri's dood, 1 Kon. 16:15-17, 
doch zag zich eerst algemeen 
erkend in het 31  jaar, 1 Kon. 
16:23. We rekenden de 12 jaar 
vanaf het begin van zijn optreden.

Omri kreeg voor zijn dood tot 
mederegent Achab. Dat blijkt uit 
het feit, dat Achab koning werd in 
het 38 jaar van Asa, 1 Kon. 
16:29, terwijl Omri eerst stierf in 
het 39 jaar van Asa. Achab was 
dus ± 1 jaar mederegent. Zo'n 
mederegentschap komt meer voor. 
Achab regeerde 22 jaar, 1 Kon. 
16:29, dus 

822-800 Achab. 
Josafat werd koning in het 4  

jaar van Achab en regeerde 25 
jaar, 1 Kon. 22:41, 42 dus 

819-794 Josafat. 
In het 3  jaar van zijn regering 

zendt Josafat vorsten en levieten 
uit om de wet des Heeren te 
onderwijzen in al de steden van 
Juda, 2 Kron. 17:79. Het: « Doch 
na dezen » van 2 Kron. 20:35 heeft 
betrekking op de tijd na de 
nederlaag tegen de Syriërs; vs. 30-
34 is dus een dier tussengedeelten, 
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waaraan de Schrift zo rijk is. 
  Ahazia werd koning in het 17

jaar van Josafat en regeerde 2 jaar, 
1 Kon. 22:52; Joram, zijn broer, 
werd koning in het 18  jaar, en 
regeerde 12 jaar, 2 Kon. 3:1. Het 
17  jaar van Josafat, was het 20
van Achab; Ahazia werd dus 
koning ± 2 jaar voor zijns vaders 
dood, Joram 1 jaar, zodat we dus 
het merkwaardige feit zien, dat 
Achab, Ahazia en Joram 
gelijktijdig regeerden. Achab en 
Ahazia stierven bijna gelijktijdig. 
We hebben dus 

802-800 Ahazia, 
801-788 Joram. 

Joram van Juda begon in het 5  
jaar van Joram van Israël, 2 Kon. 
8:16. Dat was het 23  jaar van 
Josafat. Waar deze 25 jaar 
regeerde, zien we ook hier een 
mede-regentschap. Joram regeerde 
8 jaar, 2 Kon. 8:17, dus nog 6 jaar 
na Josafats dood, dus 

796-788 Joram. 
In het 11  jaar van Joram van 

Israël begon Ahazia, van Juda met 
Joram van Juda mee te regeeren, 2 
Kon. 9:29. Wie inziet, dat ook hier 
een mederegentschap is, verstaat 2 
Kon. 8:25; dit vers zegt, dat 
Ahazia in het 12  jaar van Joram 
begon te regeeren. Toen stierf n.l. 
zijn vader Joram en werd hij 
alleenheerser. Die 
alleenheerschappij duurde kort, 1 
jaar, 2 Kon. 8:26, want in 
hetzelfde jaar werden Joram, van 
Israël en Joram van Juda geslagen 
door Jehu, 2 Kon. 9:27 
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788-782 Athalia. 
Athalia heerste 6 jaar op Davids 

troon en wilde zijn Huis uitroeien, 
2 Kon. 11:1. Hier krijgen we een 
Lo-Ammi periode. 
  788-760 (V) Jehu. 

Deze was koning over Israël 28 
jaar, 2 Kon. 10:36. 

In het 7  jaar van Jehu werd 
Joas koning en regeerde 40 jaar, 2 
Kon. 12:1, dus 

782-742 Joas (van Juda). 

  

  In het 23 jaar van Joas van 
Juda begon Joahaz, de zoon van 
Jehu, te regeren. Hij regeerde 17 
jaar, 2 Kon. 13:1, dus 

759-742 Joahaz. In het 37
jaar van Joas van Juda werd Joas 
van Israël mederegent met Joahaz; 
zijn vader was toen ± 14 jaar 
koning en regeerde 16 jaar, zodat 
we hier weer een mederegentschap 
hebben. Dus 

745-729 Joas (van Israël). 
In het 2  jaar van Joas van Israël 

werd Amazia mederegent van Joas 
van Juda. Deze was toen 39 jaar 
koning. Amazia regeerde 29 jaar, 2 
Kon. 14:1, 2, dus 

743-717i Amazia. 
(742 Joas sterft). 

  

  (742 Joahaz sterft). 
In het 15 jaar van Amezia, 

werd Jerobeam II koning over 
Israël; hij regeerde 41 jaar, 2 Kon. 
14:23, dus 

728-687 Jerobeam, II. 
Wat Juda betreft staan we nu 

voor een merkwaardig feit. 
Immers, Amazia's opvolger Uzzia 
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begon te regeren in het 27  jaar 
van Jerobeam II, 2 Kon. 15:1, dat 
is in het jaar 701, terwijl Amazia 
reeds stierf in het 14  jaar van 
Jerobeam II, dus in het jaar 714. Er 
is dus een open tijdruimte van 13 
jaar, waarin geen koning geregeerd 
heeft. Uzzia of Azaria regeerde 52 
jaar, 2 Kon. 15:1, 2, dus 

714-701 Open tijdruimte 
van 13 jaar. 

701-649 Uzzia (= Azaria). 

  

  In Israël komen we ook voor een 
open tijdruimte te staan. Men zie 
slechts: In het 38 jaar van Uzzia 
begon Zacharia te regeeren, 2 Kon. 
15:8. Dat was dus in 663. In het 
14 jaar van Uzzia, dus 687, was 
Jerobeam II reeds gestorven. Dus 

687-663 Open tijdruimte 
van 24 jaar. 

In deze tijd trad Amos op, 2 jaar 
voor de aardbeving, Am. 1:1. 
Mogelijk is die aardbeving de 
aanleiding geweest tot de lange 
onderbreking. 
In het 38 jaar van Uzzia begon 
Zacharia te regeren; dat duurde 
slechts 6 maanden, 2 Kon. 15:8, 
dus 

663 (VI) Zacharia. 
Hij werd geslagen door Sallum. 

Deze begon in het 39  jaar van 
Uzzia en regeerde 1 maand, 2 Kon. 
15:13, dus 

662 (VII) Sallum. 
Hij op zijn beurt werd weer 

geslagen door Menahem. Deze 
werd koning in het 39  jaar van 
Uzzia en regeerde 10 jaar, 2 Kon. 
15:14, 17, dus 

662-652 (VIII) Menahem. 
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In het 50 jaar van Uzzia werd 
Pekahia, Menahems zoon, koning. 
Hij regeerde 2 jaar, 2 Kon. 15:23. 
Het 50 jaar van Uzzia was het 
jaar 651. Waar Menahem reeds 
stierf in 652, ligt er tussen zijn 
dood en Pekahia's troonsbestijging 
een periode van ± 1 jaar, wellicht 
een tijd van troebelen. Dus 

650-649 Pekahia. 
In het 52 jaar van Uzzia werd 

Pekah koning en regeerde 20 jaar, 
2 Kon. 15:27, dus 

649-629 (IX) Pekah. 
In Juda komt ook een open 

tijdruimte. Immers Jotham, Uzzia's 
zoon, begon te regeren in het 2  
jaar van Pekah, dus in 647, 2 Kon. 
15:32. Uzzia stierf reeds in 649, 
dus er ligt zeker een jaar tussen 
Uzzia's dood en Jothams 
troonsbestijging. Jotham regeerde 
16 jaar, 2 Kon. 15:33, dus 

647-631 Jotham. 
In het 17  jaar van Pekah begon 

Achaz te regeren, 2 Kon. 16:1. Dat 
was het 15  jaar van Jotham. Ook 
hier dus weer mederegentschap en 
wel van 1 jaar. Jotham sterft 631. 
Achaz regeerde 16 jaar, 2 Kon. 
16:2, dus 

632-616 Achaz. 

  

  
Nu komt er in Israël weer een 

open tijdruimte want Hosea begon 
te regeren in het 12e jaar van 
Achaz, dat is in 620, 2 Kon. 17:1, 
terwijl Pekah stierf in 629, dus 

629-620 Open tijdruimte 
van 9 jaar. 

Hosea regeerde 9 jaar, 2 Kon. 
17:1, dus 
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In Jojakims dagen kwam Nebukadnezar op tegen Jeruzalem. Dat was 

nadat Jojakim 3 jaar zijn knecht geweest was, dus in 497. In 496 had de 
eerste wegvoering plaats. Dan. 1:2-4. Het 4  jaar van Jojakim is het 1
jaar van Nebukadnezar, Jer. 25:1. 

Intussen zette Nebukadnezar zijn veroveringen voort. Hij ontnam aan 
Egypte al het gebied tussen de Frath en de rivier (Hebr.: de beek) van 
Egypte, dat is tot voor Gaza, en daarmee ook zijn invloed in Juda, 2 
Kon. 24:7. In Jojakims 1 jaar kwam. N. ten tweede maal tegen 
Jeruzalem. Toen begon Jojakims gevangenschap in het 8  jaar van N., 

620-611 (X) Hosea. 
Hiskia begon in het 3  jaar van 

Hosea, 2 Kon. 18:1, dat was het 
15  jaar van Achaz. Hiskia was 
dus 1 jaar mederegent. Hij 
regeerde 29 jaar, 2 Kon. 18:2, dus

617-588 Hiskia. 
In het 4  jaar van Hiskia 

belegerde Salmanezar Samaria, 2 
Kon. 18:9. Dat was dus in 613. 

In het 14  jaar van Hiskia deed 
Salmanezar een inval in Juda, 2 
Kon. 18:13, dus 10 jaar daarna, 
dus in 603. Van af 611 bestaat 
alleen het Huis Juda voort. 
 

Nu volgen nog enkele koningen 
van Juda. 

588-533 Manasse. 55 jaar, 2 
Kon. 21:1. 

533-531 Amon. 2 jaar, 2 Kon. 
21:19. 

531-500 Josia. 31 jaar, 2 Kon. 
22:1. 

500 Joahaz. 3 mnd., 2 Kon. 
23:31. 

500-489 Jojakim. 11 jaar, 2 
Kon. 23:36. 

489 Jojachin. 3 mnd., 2 Kon. 
24:8. 

488-477 Zedekia. 11 jaar, 2 
Kon. 24:18. 

Onder Hosea werd Israël 
weggevoerd door Salmanezar, 
nadat deze reeds in het 7  jaar van 
Hosea, dus in 613, dat is het 4  jaar 
van Hiskia, 2 Kon. 18:9, het beleg 
om Samaria had geslagen. 

611 De 10 stammen in 
ballingschap gevoerd, 2 Kon. 
18:11. 
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2 Kon. 24:10-12. Dat was in 488. 
In het 8  jaar van Zedekia kwam N. andermaal op. Toen had het 

derde beleg van Jeruzalem plaats. Dat was in 479. In het 11  jaar van 
Zedekia werd de stad ingenomen, de tempel verbrand en Zedekia naar 
Babel gevoerd, Jer. 52, 2 Kon. 25:1-7. Met de meerderheid des volks, 2 
Kon. 25:11, 12. Dat was in 477. 

Met de eerste wegvoering begonnen de 70 jaar van ballingschap, Jer. 
29:10, dus lopend van 496-426. Nebukadnezar regeert zelfstandig van 
496-452, 44 jaar lang. Zoals gezegd, werd eerst in 477 de tempel 
verbrand en had de algemene wegvoering plaats. 

Aldus leert ons, in tegenstelling met, ja dwars tegen alles in, de 
Schriftchronologie. Zij geeft een verschil met de gewone van meer dan 
een eeuw, n. l. ± 110 jaar. 
 
OOK DE GETALLEN GEINSPIREERD. De afwijking waartoe we komen, 
vindt z'n oorzaak in het feit, dat wij geloven, dat ook de getallen door 
God geïnspireerd zijn. Al de Schrift is van God ingegeven. De getallen 
der datums en perioden behoren evenzo tot de Schrift. Men kan er even 
veilig op aan als op het overige. 

Een der grootste moeilijkheden voor de opstellers der chronologie is 
het schijnbare conflict tussen 1 Kon. 6:1, waarin gezegd wordt, dat de 
tempel gebouwd is in het 480 jaar na de uittocht uit Egypte en Hand. 
13:17-22, waarin staat, dat alleen de Richtertijd reeds 450 jaar geduurd 
heeft. Voegen we daarbij de tijd van Saul en David, samen 80 jaar, 
Salomo nog 3 jaar (want het « 480  » jaar was het derde van Salomo's 
regering), dan komen er totaal dus 123 jaar bij, wat bij de 450 gevoegd, 
573 geeft, dus 93 jaar meer. Sommigen hebben alleen het jaar 480 als 
juist aangenomen en gemeend, dat Paulus niet goed op de hoogte was. 
Ware dat zo, dan waren de oversten der synagoge het ook niet, want 
Paulus hield de rede waarin het getal voorkomt, allereerst voor Joden, 
die hem zeker wel gecorrigeerd zouden hebben als hij fouten maakte. 

Hoe dan. Hoe kan nu 1 Kon. 6 waar zijn en Hand. 13 ook. Hoe 
kunnen beide dus waar zijn. Eenvoudig hierom: Paulus' opgave moet 
men rekenen volgens de jaren der wereld, 1 Kon. 6 naar de jaren Gods. 
De oplossing van het verschil ligt in de 93 Lo-Ammi jaren. 

Men zie wel in, dat er twee reeksen zijn; de een telt van boven uit 
bezien, de ander van beneden uit, de een rekent met vrucht voor God, de 
ander laat de stilstanden zien door het verschil aan te geven met de 
eerste reeks. De chronologen hebben vaak de jaren der wereld met de 
jaren Gods dooreengemengd. 

De tijd van Adam tot Christus is 4000 wereldjaren. Beginnen we hij 
Adam, dan komen we bij Nebukadnezar uit op een groot verschil in 
jarental met de gewone tijdrekening, de jaartallen der algemene 
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geschiedenis. Dat verschil bedraagt ongeveer ± 110 jaar. Tellen we de 
Lo-Ammiperiode van Richteren op, 93 jaar, bij de 6 jaar onder Athalia 
en de 13 jaar open tijdruimten na Amazia, dan krijgen we 112 jaar. Waar 
half of bijna voleindigde jaren voor gehele jaren kunnen genomen zijn 
en ze dus nauwer aaneen kunnen sluiten, kan dat gemakkelijk wat 
minder zijn en op 110 worden teruggebracht, aannemende, dat het getal 
606 juist is. Dit kan even goed ook een paar jaar verschillen en b. v. 608 
of 609 moeten zijn. Dan kunnen de 112 jaar verschil blijven bestaan. 
 
DE EZRA-NEHEMIA-PERIODE. We vonden, dat de 70 jarige Ballingschap 
begon in 496. Toen had de eerste wegvoering plaats, waarbij Daniël en 
zijn vrienden naar Babel gevoerd werden. De 70 jaar lopen dus tot 426. 
Het 4  jaar van Jojakim is het 1 jaar van Nebukadnezar. (Zie 
hieronder). 

Als we de Schrift tot basis nemen, blijkt, dat wat men in de algemene 
geschiedenis na elkaar stelt, voor een groot deel naast elkaar loopt. 
Nebukadnezar, Astyages, dat is de Ahasveros van Ester of de Darius van 
Daniël 5 en zijn zoon Cyrus, regeren gelijktijdig. In het 20  jaar van 
zijn regering gaf de Ahasveros van Ester, dat is de Artahsasta van Neh. 
2:1 of Darius de Meder van Dan. 5:1 (alle drie zijn titels of bijnamen) 
Nehemia het bevel de stad te herbouwen. Toen was Nebukadnezar in 
zijn 42  regeringsjaar. Hoe kan dit echter? Hoe kon de koning van 
Médo-Perzië bevelen geven, waar Babylonië's macht nog bestond? 
Eenvoudig hierdoor,omdat Astyages = Ahasveros = Artahsasta = Darius 
optrad ten behoeve van zijn zwager Nebukadnezar, die in die tijd juist 
krankzinnig was, 7 tijden, dat is: 7 jaar, Dan. 4. Hoe wonderlijk moest 
alles meewerken ten goede. God gebruikt de tijd van de straf voor 
Nebukadnezar's hoogmoed om Jeruzalem te doen herbouwen. 
Nebukadnezar had zeker dat verlof niet gegeven, Ahasveros doet dit 
wel, Nehemia's verzoek werd ingewilligd. 
 
VERDERE AANTEKENINGEN. In 454 begonnen de 70 jaarweken van 
Dan. 9. Zeven ervan werden ingenomen voor opbouw van stad en 
tempel. Deze lopen dus tot 405. In dat jaar werd de tempel ingewijd, 
nadat Cyrus, mogelijk de zoon van Ahasveros en Ester, in 426 bevel 
gegeven had om de tempel te herbouwen. De grondslag werd gelegd, 
Ezra 3:10, de bouw ging niet zo vlot. Eerst na 14½ jaar begon de 
opbouw, deze duurde 5 j. en 6 maanden, zie Ezra 6:15 en Hagg: 1:1. 
(Adar was de laatste maand van het jaar; het werk begon 2  jaar 6
maand, was af bijna in het 7 jaar, duurde dus 5½ jaar, dus lag 14½ jaar 
stil 426 – ± 411). 

Nebukadnezar sterft in 452. Hij werd opgevolgd door Evil Merodach, 
die Jojakims gevangenschap beëindigt, Jer. 52:31. Evil Merodach werd 
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opgevolgd door Nabonides, deze door Belsazar. Van deze neemt Darius 
de Meder = Ahasveros = Artahsasta het koninkrijk over, 62 jaar oud, in 
426. Hij is dus geboren in 488, toen Nebukadnezar al 8 jaar regeerde. 

Cyrus was ongeveer 40 jaar oud toen hij het bevel gaf de tempel te 
herbouwen. Dat was in 426, toen Babels macht verbroken werd. Cyrus is 
wel de zoon van Ahasveros en Ester. Zou daarvan mede zijn sympathie 
voor Israël komen, al kende hij God niet, Jes. 45:4. En heeft God ook 
hier alle dingen beheerst, zelfs Vasti's wegzenden. 

Cyrus' zoon was Cambysus, de Artahsasta van Neh. 5:14. Deze 
maakte Nehemia landvoogd van Jeruzalem. De neef van Cyrus, die 
Cambysus opvolgde, was Darius Hystaspis, die het bevel van Cyrus 
vernieuwde, Ezra, 5:1-12 in 410, in het tweede jaar van Darius, Zach. 
1:1. Toen ging Ezra op met de heilige vaten, Ezra 7:9, 15. We hebben 
dus een ingewikkelde toestand, die we op de. volgende bladzij in schema 
weergeven. 

Zoals hierboven gezegd werd, begonnen de 70 jaarweken van Dan. 9 
in het jaar 454. We hebben dus: 
 

454 voor Chr. Begin der 70 jaarweken van Dan. 9, ingedeeld in 7, 62 
en 1. 

454-405 voor Chr. 7 jaarweken of 49 jaar. 
405 voor — 29 na Chr. 62 jaarweken of 434 jaar. 
De 70ste jaarweek of 7 jaar is nog toekomstig. Zie Dl. I. 
In 29 na Chr. wordt Messias uitgeroeid. Toen was Hij ± 33 jaar. Hij is 

dus geboren in het jaar 4 voor onze jaartelling. Dat was 4004-4=4000 
jaar na Adams schepping. Hiermee is dus het te bewijzene bewezen, n. 
l., dat tussen Adam en Christus 4000 jaar ligt. 
 
OVERZICHT VAN DE EZRA — NEHEMIA PERIODE. Ten opzichte van de 
Ezra-Nehemia periode heerst er grote verwarring. Meestal is de 
voorstelling deze, dat Ezra eerst opgetrokken is en later steun van 
Nehemia heeft gekregen. Dit berust dan op de chronologie, die men 
overgenomen heeft van de Griekse schrijvers. Als we aan de 
Schriftchronologie vasthouden, die we overnamen uit de Companion 
Bible en zeer waarschijnlijk bewerkt is door Dr E. W. Bullinger of zijn 
medewerker Scott Chalice, komen we tot een andere uitkomst. We laten 
hier een harmonie of overeenstemming volgen van de Ezra-Nehemia 
periode, eveneens ontleent aan de schone Comp. Bible. 
 
(Zie volgende pagina.)
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Hfdst. Boek Ezra Jaar Boek Nehemia Hfdst. 
    v. 

Chr 
    

    455 Hanani's verslag in 
de maand Kisleu 
(ongeveer onze 
December) leidt tot 
de uitgang des 
woords om 
Jeruzalem te bouwen 
(Dan. 9:25), gegeven 
door Artahsasta, d. i. 
Astyages, in het 
20ste jaar zijner 
regering. 

1:1-2:8 

      Nehemia's reis. Hij 
bezoekt de 
landvoogden en toont 
hun zijn 
geloofsbrieven. 

2:9. 

      Uitwerking bij 
Sanballat en Tobia. 

2:10. 

      Nehemia's 
aankomst en 
nachtelijke rondgang 
om de ruïnen. 

2:11-15. 

      Zijn verslag aan de 
Joden. 

2:16-18. 

      Tegenstand 
bedreigd (Moab, 
Ammon, Ismaël) op 
grond der 
beschuldiging van 
opstand tegen de 
koning (n. l. van 
Babel). Dat was 
Nebukadnezar. 

2:19. 

      Nehemia's 
antwoord. 

2:20. 
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Hfdst. Boek Ezra Jaar Boek Nehemia Hfdst. 
      Fundering van de 

muur begonnen. 
De muur 

halverwege voltooid. 

3:1-4:6. 

      Voorgenomen 
verbintenis om met 
geweld tegen te 
staan. 

4:7, 8. 

      Nehemia's gebed 
en wacht. 

4:9. 

      De klacht van 
Juda. Door de 
tegenstanders benut. 

4:10-14. 

      Raad teniet 
gemaakt. 

4:15. 

      Muur voltooid (2  
helft) in 52 dagen. 

4:16-
6:15. 

      Uitwerking op de 
vijanden. 

6:16. 

      Vermelding van de 
tegenwerking 
gedurende het 
bouwen. 

6:17-19. 

      Toestand van de 
stad. De muur 
herbouwd. 

7:1. 

      Hanani tot 
landvoogd 
aangesteld. 

7:2, 3. 

      Huizen nog niet 
herbouwd. 

7: 4. 

      (Zie ook Hagg. 
1:4. Toen 28 jaar.) 

  

1:14. Bevel van Cyrus. 426     
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Hfdst. Boek Ezra Jaar Boek Nehemia Hfdst. 
1:5-11. Terugkeer onder 

Zerubbabel. 
(De nadere 

bijzonder heden tot 
herbouw van de 
tempel verhaald in 
6:3-5 zijn tussen 2:1 
en 2 te plaatsen.) 

      

2:1-70. Geslachtslijsten van 
de teruggekeerden. 

  Geslachtslijsten van 
de teruggekeerden. 

7:5-73. 

  De 7  maand.   De 7  maand. 8:1. 
3:1-3. Het brandoffer 

altaar opgericht. 
  De eerste dag. 

Onderricht. 
8:1-13. 

      De tweede dag. 8:14-16. 
3:4-6. Het 

Loofhuttenfeest 
gevierd. 

  Het 
Loofhuttenfeest 
gevierd. 

8:17-19. 

3:6. De grond van de 
tempel des Heeren 
was nog niet gelegd. 

      

3:7. Voorbereiding van 
6 maanden (zie vs. 6) 
voor de bouw. 

      

3:8-13. Tweede jaar van 
de terugkeer. Tweede 
maand. Grond van de 
tempel gelegd. 

425     

  Vijftien jaar van 
tegenstand. 

Van het 2  jaar van 
de wederkeer tot het 
tweede jaar van 
Darius Hystapis. 

419 Nehemia gaat voor 
12 jaar terug. 

5:14. 
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Hfdst. Boek Ezra Jaar Boek Nehemia Hfdst. 
4:16:22. Opm. Hfdst. 

4:16:22 is een 
terugblikkende 
verwijzing naar het 
bouwen van de muur 
van Neh. 2:20-6:15. 

Tweede jaar van 
Darics Hystaspis, 6  
maand. Dit volk zegt: 
De tijd is niet 
gekomen, de tijd, dat 
des Heeren Huis 
gebouwd worde », 
Hagg. 1:2. 

Bevel: « Is het 
voor ulieden wel de 
tijd, dat gij woont in 
uw gewelfde huizen 
en zal des Heeren 
Huis woest zijn? » 
Hagg. 1:4. 

« Klimt op... en 
bouwt dit Buis», 
Hagg. 1:8. 

Zesde maand, 24  
dag. Het werk 
begonnen, Hagg. 
1:13, 14. 

Zevende maand, 7
 dag van het 

Loofhuttenfeest. Het 
woord tot 
Zerubbabel, Hagg. 
2:1-9. 

Achtste maand, 24
 dag. Het woord tot 

Zacharia, Zach. 1:1. 
Negende maand, 

22  dag. Het woord 
tot de priesters, 
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Hfdst. Boek Ezra Jaar Boek Nehemia Hfdst. 

  

Hagg. 2:10-21. 
Negende maand, 

24  dag. Het laatste 
woord tot 
Zerubbabel, Hagg. 
2:21,24. 

    

  

  Negende maand, 
24  dag. Het laatste 
woord tot Zacharia, 
Zach. 1:7. 

Vierde jaar van 
Darius Hystaspis. 

Negende maand, 4
 dag. Het woord tot 

Zacharia. Zijn laatste 
datum, Zach. 7:1. 

      

 
6:15. 

 
Zesde jaar, 12  

maand van Darius 
Hystaspis. De tempel 
voltooid. 

407 Nehemia krijgt 
verlof tot 
afwezigheid en keert 
terug om 
tegenwoordig te zijn 
bij de inwijding van 
de tempel. 

13:6. 

  De inwijding van 
de tempel, 20 jaar na 
het fundament, 3:8-
13 (in 425) en 5 jaar 
en 6 maanden vanaf 
de bouw van het Huis 
zelf, Hagg. 1:13, 14. 
Hier eindigen de « 7 
weken » van de 
uitgang van het 
woord, Dan. 9:25, 
begonnen in 454. 

405 De inwijding van 
de tempel. 

  

6:19-22. Het eerste pascha. 404     
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Hfdst. Boek Ezra Jaar Boek Nehemia Hfdst. 
7:1-8:36. Ezra gaat op uit 

Babel als 
Schriftgeleerde. 
Aangesteld door de 
Perzische Raad van 
State, 7:14. Reis van 
4 maanden van de 
1ste der maand 
Nisan. Aankomst te 
Jeruzalem op de 1ste 
van de maand Ab. 
7:9. (onze Augustus). 

      

9:1, 2. Scheiding van het 
volk. Verslag van de 
vorsten over de 
overtreding der 
vorsten, priesters en 
levieten. 

404 Scheiding van het 
volk. 

9:1, 2. 

9:3, 4. Vergadering van 
allen die voor het 
woord van de God 
Israëls beefden. 

  Vergadering en 
lezen van de Wet van 
Jehovah op de 24ste 
dag van de 7e maand, 
de 2e dag van het 
Loofhuttenfeest. 

9:3. 

9:5-15. Ezra's gebed.   Het gebed der 
Levieten. 

9:4-37. 

10:1-17. De vreemde 
vrouwen 
weggezonden. 't 
Verbond. 

  De vreemde 
vrouwen 
weggezonden. 't 
Verbond. 

9:38. 

10:18 
14. 

Namen der 
priesters, levieten en 
anderen, die vreemde 
vrouwen hadden 
gehuwd. 

  Namen van hen 
die het verbond 
verzegelden. 

10:1-39. 

10:17. Ezra's laatste 
datum: 1ste Nisan in 
het 8ste jaar van 

403 Inwoners van 
Jeruzalem. 

11:1-36. 
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VERSCHILLENDE UITKOMST. OORZAAK. In verband met het voorgaande 
over de chronologie, staan we tenslotte nog bij een en ander stil en wel 
in verband met Jer. 25:1, waarin gezegd wordt, dat het vierde jaar van 
Jojakim het eerste jaar van Nebukadnezar was. Het is gewenst hier een 
uitspraak te laten volgen van de Encyclopedie Brittanica (11  Editie, dl 
III, blz. 101), die zegt, dat de enige oude autoriteit van waarde in zake de 
Babylonische historie het O. T. is. 

De traditionele datum van het 1 jaar van Nebukadnezar is 606. Wij 
vonden 496. Verschil: 110 jaar. We wezen er reeds op, hoe dat verschil 
te verklaren is. Van de uittocht tot de ballingschap geeft de traditie, als 
die tenminste de uittocht ook stelt in 1491, wat als regel niet geschiedt, 
ons 1491 - 606 = 885 jaar, terwijl er 995 jaar verliepen. 

Hoe komt men nu aan de traditionele datums? Eenvoudig omdat de 
een de ander hierin navolgt. Eenmaal vastgesteld, zijn zij bijna 
onuitroeibaar, vooral als zij in alle leerboeken over algemene 
geschiedenis te vinden zijn. 

Van het tegenwoordige systeem van datering is vooral Eusebius 
verantwoordelijk. Hij leefde van 264-349 na Chr. en wordt de vader der 
Kerkhistorie genoemd. Hij kreeg zijn inlichtingen uit verschillende 
bronnen, n. l. van Josefus (37-95 n. Chr.), Africanus, ± 300 v. Chr., 
Berosus ± 300 v. Chr., Potyhistor, ± 200 v. Chr., Abydenus, ± 200 v. 
Chr., Cephalon, + 100 v. Chr., Manetho, ± 300 v. Chr. en andere 
ongewijde schrijvers. Nu zijn de Griekse schrijvers niet betrouwbaar. 
Newton, de bekende geleerde, 1642-1727, beschuldigt ze er reeds van de 

Hfdst. Boek Ezra Jaar Boek Nehemia Hfdst. 
  Darius Hystaspis.       
      Lijst der priesters 

die met Zerubbabel 
en Ezra terugkeerden 
voor de inwijding 
van de muur. 

12:1-26. 

      De inwijding van 
de muur. 

12:27-
47. 

      Hervorming van 
het volk. 

13:1-31. 

  De gehele periode 
van Ezra beslaat een 
tijd van 23 jaar, 426-
403 voor Chr. 

  De gehele periode 
van Nehemia beslaat 
een tijd van 52 jaar, 
455-403 voor Chr. 

  

336



geschiedenis der Oudheid 300-400 jaar ouder op te geven dan ze heeft 
plaats gehad. 

De Grieken hadden vanzelf niet de Hebr. Schriften om hen te leiden. 
Bovendien waren die nog niet voldoende geweest, immers twee voor het 
O. T. noodzakelijke getallen, zonder welke het onmogelijk is de 
chronologie samen te stellen, ontbreken daarin, n. l. de twee getallen van 
Hand. 13. Ook het Boek der Handelingen is dus nodig. Tot na de 
teboekstelling er van, kon niets met volle zekerheid berekend worden, al 
kunnen beide getallen wel aan Israël bekend geweest zijn. In elk geval 
waren de Heidense geschiedschrijvers niet op de hoogte van de aan 
Israël gegeven of aan dat volk bekende chronologie, die begint met 
Adam. De enige kennis, die zij van de oorsprong der wereld hadden was 
een weefsel van mythe, fabel en legende. Zij kunnen ons dus geen 
betrouwbaar overzicht geven. We hebben reeds gezien hoe zij tastten 
naar de oorsprong der geschiedenis, maar die te vinden vermochten zij 
niet. 
God heeft ons in Lukas' Boek de sluitsteen gegeven van de O. T. 
chronologie. We willen die geheel aanvaarden, omdat verwerping er van 
niet alleen tot Schriftkritiek zou leiden, maar ook tot onzekerheid voert. 
En tevens de Ezra-NehemiaDaniël periode uiteenrukt. Men moge ons 
naief vinden in dezen, we willen liever met de Schrift « dwalen » dan 
zonder de Schrift « weten ». 

Het 4  jaar van Jojakim vormt een knooppunt in gewijde en 
ongewijde geschiedenis. Gewoonlijk neemt men 606 of 604 voor Chr. 
aan. Van dat punt gaat men dan naar boven toe rekenen en vindt voor 
David ± 1050 v. Chr. Maar als 606 niet juist is, wat dan. De Schrift biedt 
geen ander uitgangspunt aan dan de schepping van Adam. We moeten 
met hem beginnen en steeds verder afdalen. We krijgen dan telkens rust-
en steunpunten, b. v. Seths geboorte, en zo verder. Zo komen we tot een 
chronologie vanaf Adam tot Christus, vinden daarin wat het 4  jaar van 
Jojakim is. Dat is dan het 1 van Nebukadnezar. We kunnen dus het 
onzekere der ongewijde schrijvers vermijden door de Schrift ter hand te 
nemen. Er is maar één beginpunt. Wie dat verwerpt, heeft er geen en 
slaat in de lucht. De door ons gegeven chronologie moet in z'n geheel 
aangenomen of verworpen worden. 
 
RUSSELLISME. Hiermee valt de Russellistische rekening. Die begint met 
te aanvaarden als jaar van de uittocht 1575, omdat er geleerden zijn die 
dat aanvaarden. Dus bloot op menselijke grond. Stelt men de uittocht 
een paar eeuwen later, wat ook gedaan wordt, dan loopt het Russellisme 
vast. Het beroept zich, evenals t. o. v. het jaartal 606 op mènselijke 
gegevens. Niet op de Schrift. Ook spreekt het van een periode van 7 x 
360 jaar, dat is, 2520 jaar op grond van een zevenvoudige kastijding van 
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Israël. Nu is er driemaal sprake van een zevenvoudige kastijding. Men 
leze Lev. 26. De eerste wordt gevonden in vs. 18, de tweede in vs. 23 en 
24, de derde in 27 en 28. Dit zijn drie afzonderlijke kastijdingen, want ze 
volgen de een op de ander. Indien de eerste niet voldoende zou zijn, zou 
de tweede volgen, indien deze niet hielp dan de derde. Als de laatste, die 
van het verstrooien onder de Heidenen 2520 jaar duurt, moeten de 
eersten ook zo lang geduurd hebben. Dit laatste is beslist niet het geval. 
Waarom zou de laatste dan zo lang moeten duren? 

Verder neemt het Russellisme het jaartal 606 als steunpijler, ook weer 
een menselijk getal, dat volgens de Schrift 110 jaar later valt wat 
betreffende gebeurtenissen aangaat. De zevenvoudige toedoening laat 
men beginnen in 606. Ze loopt dan tot 1914 (606 v. Chr. — 1914 n. Chr. 
is juist 2520 j. En als ze er nu was, zou ze moeten lopen van 496 tot 
2024. De tijden der Heidenen eindigden niet in 1914. Verder rekent men 
met jubeljaren. Ook weer eigenaardig. Er zijn 19 jubeljaren zij het dan 
ook half gevierd. Waar dit plaats had om de 50 jaar, krijgt men 19 x 50 j. 
= 950 j. En zullen er totaal 70 zijn. Waar dit in de Schrift staat, is ons 
onbekend, maar we zullen het even aannemen. De andere 51 zullen 
evenwel niet na 50, maar na 49 jaar plaats hebben. De periode van 70 
jubeljaren is dus niet 70 x 50 j. = 3500 j., maar 19 x 50 + 51 x 49 = 3449 
j. Van 1575 v Chr. tot 1874 na Chr. is 3449 j. Toen is Christus 
onzichtbaar wedergekomen. 

Een en ander nagaande, ziet men hoe willekeurig alles is. Wie de 
Schriftchronologie aanvaardt, moet Russell's getallen los laten. Daarover 
kan geen twijfel bestaan. Israël trok niet uit in 1575, maar in 1491, 430 
jaar na de belofte aan Abraham. Men behoeft slechts op dezelfde wijze 
als algemeen gedaan wordt met de Vaderen voor de Vloed, de 
geslachtslijst van Sems geslacht en de leeftijd en ouderdom der Vaderen 
na de Vloed tot op Abram na te gaan om te vinden, dat Abram uitging in 
1921. Daar 430 jaar bij geeft 1491. Als we zo doen, staan we geheel op 
Schriftbodem en hebben niets te maken met wat geleerden, die van 
vandaag en gisteren zijn, zeggen, maar wat de Koning der aionen als 
waarheid opgeeft. En Hij overziet alles. 
 
JUBELJAREN. Israël trok uit in 1491, kwam in Kanaän in 1451. Het 
eerste jubeljaar valt nu niet 50 jaar later, dus in 1401, maar 58 jaar later, 
dus in 1393, want we hebben rekening te houden met de 8 jaar 
onderdrukking door Cushan, waarin Israël een Lo-Ammi tijd had. Waar 
Gods jaren toen stilstonden, valt het jubeljaar zoveel tijd later. De 
wereldjaren gingen door. Het tweede jubeljaar valt niet in 1343, maar 
weer 18 jaar later, in 1325; de 18 jaar Moabietische overheersing vallen 
er buiten. Het derde was in 1255, want hier vallen 20 jaar 
Kanaänietische overheersing in. Het vierde is 1197 (7 jaar 
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Midianietische overheersing), het vijfde 1147, het zesde 1057 (40 .j. 
Filistijnsche overheersing), het zevende 1007, dan 957, 907, 857, 807, 
751 (6 jaar Athalia) 688 (13 jaar open tijdruimte) 637 (1 jaar na Uzzia's 
dood), 587, 537. In 496 kwam Nebukadnezar. Toen eindigde Israëls 
zelfstandig bestaan geheel. We hebben dus 16 jubeljaren. 

Een andere fout van de Russellistische tijdrekenkunde is, dat men de 
jaren die voor Israël bestemd zijn, door laat gaan in onze bedeling, 
waarbij alle profetische vervulling stilstaat, waar Israël thans niet Gods 
volk is. 

Ten slotte zij opgemerkt, dat alle berekeningen over de wederkomst 
van Christus gefeild hebben en feilen zullen, wijl ze geen rekening 
houden met de bedeling der verborgenheid, waarin we thans leven en 
voor de duur waarvan geen enkele berekening te maken is, wijl God die 
noch in het O. T. geopenbaard heeft, zodat ze buiten de O. T. 
Schriftgetallen valt, noch ook er een chronologie voor gegeven heeft. 
 
ADVENTISME. Het Adventisme werkt met de 2300 avonden en morgens, 
die men — volgens de jaardagtheorie, zogenaamd gebaseerd op Num. 
14:34 en Ez. 4:5 —, voor 2300 jaar houdt. Opgemerkt zij 1° dat in Num. 
14 en Ez. 4 de letterlijke dagen niet wegvallen, maar naast de letterlijke 
dagen de gegeven jaren lopen, wat het Adventisme met de 2300 avonden 
en morgens niet doet; het kan nergens 2300 letterlijke dagen aanwijzen, 
die tot jaren warden; 2° dat in de Schrift avond en morgen, voorafgegaan 
door een telwoord, altijd etmaal betekent; 3° dat men die dagen moet 
rekenen vanaf het einde van onze aioon. Zie Dl I. 

Evenwel, aannemende dat het 2300 jaar zijn, dan nog maakt het 
Adventisme een fout t. o. v. het begin er van. Men meent, dat men in 
456 moet beginnen te tellen, omdat de traditie dit jaar aangeeft. Niet 
omdat het in de Schrift staat. Begint men in 456, dan moet men eindigen 
in 1844. Was de theorie houdbaar, dan moest men in 454 beginnen zoals 
we zagen uit de chronologie en eindigen in 1846. Het Adventisme 
verwachtte Christus' wederkomst in 1844, dus 2 jaar eerder. Geen 
wonder dat men te vergeefs wachtte! Doch ook 1846 ging voorbij 
zonder dat de Heere kwam. Noch de zevenvoudige toedoening-theorie, 
noch de jaardag-theorie blijken houdbaar, omdat Israëls tijd stil staat. 
 
DE CHRONOLOGISCHE VOLGORDE DER PROFETEN. Nu we de O. T. 
chronologie nagegaan hebben, willen we de chronologische volgorde der 
profeten bezien. Dat de kanonieke volgorde, d. w. z. de orde die de 
Bijbelboeken hebben, van hun tijdsorde verschilt, is reeds in Dl I 
opgemerkt en overigens welbekend. Nu we de data in de door ons 
gegeven chronologie veranderd zien, veranderen vanzelf ook de jaren 
van het optreden der profeten, zoals die traditioneel veelal worden 
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opgegeven. 
De vier « grote profeten », zoals ze algemeen genoemd worden, n. l. 

Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël, zijn alle gedateerd. Van de andere 
12 « kleine » profeten, zijn er 6 gedateerd, 6 niet. Gedateerd zijn: Hosea, 
Amos, Micha, Zefanja, Haggai, Maleachi. Niet-gedateerd zijn: Joël, 
Obadja, Jona, Nahum,, Habakkuk en Maleachi. Van de 16 profeten zijn 
er dus 10 gedateerd en 6 niet. Uit de bijzonderheden in de gedateerde 
Boeken zijn we in staat na te gaan over welke jaren de profetie loopt. 
Met betrekking tot de niet-gedateerde ligt het geval wat anders en 
moeten we afgaan op het inwendig getuigenis. Dit spreekt in bijna elk 
geval zo duidelijk tot ons, dat het geen grote moeilijkheid oplevert aan 
elk der ongedateerde Boeken hun chronologische plaats te geven. 
Obadja is wellicht de enige uitzondering in dezen. Bijgaande schets 
geeft het overzicht. Een enkel woord ter verklaring. 

Op de schets vindt men in de eerste en de laatste kolom. de verschillen 
jaren die met tientallen afdalen. Ze lopen van 700-350 voor Chr. De 
tweede kolom geeft de koningen van Juda aan, onder welke. de profeten 
optraden, de op een na laatste die van Israël. Dit zijn er niet veel. De 
lijnen tussen de smalle kolommetjes geven de jaren aan, gedurende 
welke het woord Gods tot de profeet kwam. Jesaja b. v. trad op van 649-
588, dat is 61 jaar. Zijn lijn stelt niet de levensjaren voor, want Jesaja 
moest vanzelf in 649 reeds zekere leeftijd bereikt hebben, maar zijn 
profetie loopt over die 61 jaar. Hij zelf kan 81-83 jaar of ouder 
geworden zijn. Zo kan men alle profeten doorgaan. Enkele treden slechts 
kort op, althans in de Schrift. Hun werkzaamheden zullen wel 
omvangrijker geweest zijn. Zij hebben hun tijd geestelijk beheerst, hetzij 
in ruimer of enger arbeidsveld. 

De Joden geloven, dat Jeremia en Zacharia tijdgenoten zijn geweest. 
Dat is zeer wel mogelijk. Er is ons niet meegedeeld, wanneer Jeremia 
stierf. Nu we gezien hebben, dat Jeruzalems verwoesting niet plaats had 
in 588, volgens traditionele rekening, maar in 477, verandert veel van 
wat men nu alleen op grond van de traditie aanneemt. Toen Jeruzalem 
verwoest werd, was Jeremia ongeveer 57 jaar oud. Hij kan zeer wel nog 
30-40 of meer jaar geleefd hebben. Als we aannemen dat hij de 
verwoesting 40 jaar overleefde, dan is hij gestorven in 437 voor Chr. dat 
is 11 jaar voor het eind van de Babylonische gevangenschap. Deze 
eindigde voor het volk in 426. (Reeds eerder had Nehemia Jeruzalem als 
stad mogen herbouwen). Zacharia begon zijn 7 jarige profetische 
werkzaamheid ± 27 jaar later, in 410. Ons wordt niet meegedeeld, hoe 
oud hij toen was en we kunnen er ook geen spoor van vinden, zoals bij 
Daniël en Jeremia. Hij kan zeer wel 30-40 of meer jaar geweest zijn 
voor hij als profeet optrad en op deze wijze tijdgenoot zijn geweest van 
Jeremia gedurende 8-13 of meer jaar. 
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Als we de profeten nagaan, blijkt, dat ze in enige groepen verdeeld 
kunnen worden. Er zijn drie onderbrekingen, open tijdruimten, waarin 
geen profeet optrad. Er ontstaan zo 4 groepen, beter 3 groepen en één 
alleenstaand profeet. 

De eerste groep bestaat uit 6 profeten, n. l. Jona, Amos, Hosea, Jesaja, 
Micha en Nahum.. Hij omspant een periode van 102 jaar. Dan volgt een 
onderbreking van 70 jaar, 588-518. 

De twee groep bestaat uit 7 profeten, n. l. Jeremia, Habakkuk, 
Zefanja, Daniël, Joël, Ezechiël, Obadja. Hij omspant een periode van 94 
jaar. Dan volgt een onderbreking van 14 jaar. 

De derde groep bestaat uit 2 profeten, n.l. Haggai en Zacharia. Hij 
beslaat een periode van 7 jaar. Dan volgt een onderbreking van 29 jaar. 

De vierde profetische openbaring geschiedt alleen door Maleachi. De 
duur is ons onbekend. Het was 400 jaar voor Christus' openbaar 
optreden, dus in 374. Maleachi staat alleen en is dus niet verbonden met 
Haggaï en Zacharia, zoals men gewoonlijk meent. 

De werkzaamheid der 16 profeten loopt over een periode van 316 jaar.
De eerste groep begint met Jona en eindigt met Nahum. Beide zijn 

doende met Ninivé. Jona behoudt de stad door zijn prediking, Nahum 
ziet haar oordeel toch eenmaal komen. 

Tussen de eerste en tweede groep is een tijdruimte of onderbreking 
van 70 jaar (588-518) dat is van de dood van Hiskia tot het 13  jaar van 
Josia, Jer. 1:2. De profetie zweeg 70 jaar. Toen traden op Jeremia, 
Habakkuk en Zefanja. Jesaja zal nog wel langer geleefd hebben dan 
Hiskia's sterfjaar. Volgens Joodse traditie zou hij onder Manasse zijn 
gedood. De Schrift zwijgt daarover. 

Met Jeremia vangt een nieuwe profetische periode aan, lopend van 
518-424, dus 94 jaar. Daarin treden 7 profeten op, die profeteren met het 
oog op de ondergang van Juda en de Babylonische gevangenschap. Deze 
groep wordt afgesloten met Daniël en deze eindigt. met het 3  jaar van 
Cyrus, Dan. 10:1, dat is in 424. Dan volgt een korte onderbreking van 14 
jaar. Dat is de tijd tussen Daniël en Haggai (424-410). 

De derde groep bestaat uit Haggai en Zacharia. Hun werkzaamheid 
beslaat 7 jaar. Dan volgt een profetische rusttijd (pauze) van 29 jaar, tot 
374, dat is ± 30 jaar na het herstel van de tempeldienst in 405. Nemen 
we 29 jaar, dan treedt Maleachi op in 374. Dan zijn we nog 400 jaar af 
van Christus' openbaar optreden, want het jaar 26 is volgens de Chr. 
jaartelling het 30  levensjaar van Christus. De tijdrekening is immers 4 
jaar ten achter. In elk geval treedt Maleachi een geslacht later op. Voor 
een verandering van toestanden ontstaat, gaat minstens een geslacht 
voorbij. 

Alles nog eens overziende, blijkt, dat gelijktijdig optraden Hosea, 
Jesaja en Micha en wel gedurende 21 jaar, Jeremia, Daniël, Joël en 

342



Ezechiël gedurende, 7 jaar. Verder kunnen Jeremia, Habakkuk, Zefanja. 
Daniël, Joël, Ezechiël en Obadja tijdgenoten geweest zijn, Haggia en 
Zacharia waren dat zeker. 
 
DE NIET-GEDATEERDE PROFETEN. Over de niet-gedateerde profeten 
een enkel woord. 

1. Jona is in zijn boek niet gedateerd, maar uit 2 Kon. 14:25 is af te 
leiden, dat hij optrad onder de regering van Jerobeam II en in de eerste 
jaren van Uzzia. Dus ± 690. 

2. Nahum is ook niet gedateerd, maar als 1:11 betrekking heeft op de 
Rabsaké van 2 Kon. 18:25-28, dan is zijn datum 603, het 14  jaar van 
Hiskia. Nahum voorspelt Niniveh's ondergang. 

3. Habakkuk geeft ons in 1:5, 6 een draad in handen om hem te 
dateren. Habakkuk treedt volgens deze verzen op voor de val van 
Niniveh, waardoor Babel hoofd der Heidenen werd. Volgens de 
traditionele rekening is dat in 625, volgens de Schriftchronologie 110 
jaar later, dus 515. Habakkuk komt dus nog voor die tijd. We stelden 
hem in het jaar van Jeremia's optreden. 

4. Joël is niet gedateerd. Hij ziet vooral de dag des Heeren, die in zijn 
dagen hoogstens een flauwe glimp van voorvervulling had. Joëls 
profetie heeft betrekking op het eind van het koninkrijk van Juda en 
omvat wellicht de laatste 7 jaar van Zedekia. Hij zou dus begonnen zijn 
in hetzelfde jaar toen Ezechiël optrad. Indien dit zo is, dan hebben we in 
die dagen 4 profeten: 
 

Jeremia in Jeruzalem. 
Joël in Juda. 

Daniël in Babylon. 
Ezechiël in Babylonië. 

 
Ze profeteerden dan allen gedurende de laatste 7 jaar van het 

koninkrijk. 
5. Obadja. Innerlijke overeenkomst met Jer. 49 schijnt er op te wijzen, 

dat Obadja optrad in de laatste dagen van Juda, tussen 482 en 472. 
Men vergelijke: 

 
Ob.: 1 en Jer. 49:7.

» 1, 2 en » 49:14, 15.
» 3, 4 en » 49:16.
» 5 en » 49:9.
» 6 en » 49:10.
» 8 en » 49:7
» 8 en » 49:22
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6. Maleachi. Hierover spraken we reeds. Zie aldaar. 
 
SLOT. Hiermee eindigen we het tweede deel der door ons in Deel I 
aangegeven reeks. Vanzelf is de stof over de aionen niet uitgeput. Ons 
werk is slechts een algemeen overzicht. Het moest mee dienen te komen 
tot ontsluiting van de verborgenheid des evangelies, Ef. 6:19. Die volgt 
in het derde deel. Laat ons ons inmiddels steeds verblijden in de 
voortschrijdende Godsopenbaring, die ons zoveel meer gaf dan anderen, 
opdat wij ons verlengen in het werk van onze grote God, Die alles met 
wijs beleid bestuurd heeft en nog bestuurt, opdat wij eindigen in Hem, 
Die ver boven de aionen uitgaat, als Koning der aionen het voornemen 
der aionen uitwerkt en aan Wie zij de heerlijkheid en hoogheid, kracht 
en macht in elke aioon en nu en in alle aionen, Jud.:25. 
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VIII. AANHANGSEL 
 
 
HET AANHANGSEL. Als « Aanhangsel » geven we een overzicht 
van alle woorden en termen met « olam », « aioon » en andere 
uitdrukkingen met hun verbindingen, met opgave der verschillende 
overzetting in de St. Vert. We hebben er naar gestreefd deze lijst zo 
volledig mogelijk te maken. De lezer kan nu zelf een objectief 
(onbeïnvloed) onderzoek instellen. Alles wat op dit onderwerp 
betrekking heeft, is, voorzover we weten, hier gegeven. Voor 
mogelijke feilen, hetzij door druk, hetzij in het handschrift, roepen wij 
de clementie der onderzoekers in. De Heere zegene ook deze 
schijnbaar onaantrekkelijke opeenvolging van teksten. Het zijn de 
elementen, die Hij in Zijn woord gaf. Daaruit bouwde Hij het op. Men 
kan hieruit de wapenen samenstellen voor de strijd tegen de 
duisternissen dezer eeuw om te wederstaan in de boze dag, Ef. 6:11-
17. 
 
I OLAM. Olam is afgeleid van alam, verbergen en betekent een 
verborgen tijd. Het komt zonder voorzetsel of ander woord meestal 
voor in de z. g. status constructivus d. i. verbonden met andere 
zelfstandige naamwoorden zoals verbond, geslacht, inzettingen, 
bezitting, volk, enz. Men kan dan ook lezen: verbond der eeuw, 
geslacht der eeuw, inzettingen der eeuw, enz. Het is vertaald door: 

a Eeuwig: 
Gen. 9:12, 16; 17:7, 8, 13, 19, 21:33; 48:4; 49:26. 
Ex. 12:14, 17; 27:21; 28:43; 29:9, 28; 30:21; 31:16; 40:15. 
Lev. 3:17; 6:18, 22; 7:34, 36; 10:9, 15; 16:29, 31, 34; 17:7; 23:14, 21, 
41; 24:3, 8, 9; 25:32, 34. 
Num. 10:8; 15:15; 18:8, 11, 19, 23; 19:10, 21; 25:13. 
Deut. 33:15, 27 (e. armen). 
Joz. 8:28; 2 Sam. 23:5; 1 Kron. 16:17; Job. 40:23. 
Ps. 24:7, 9; 78:66; 105:10; 112:6; 139:24. 
Spr. 10:25. 
Jes. 24:5; 33:14; 35:10; 40:28; 44:7; 55:3, 13; 56:5; 60:15, 19, 20; 
61:7, 8; 63:12. 

Ez. 16:60; 25:15; 35:5, 9; 36:2; 37:26; 46:14. 
Dan. 12:2, 2. 

b Eeuwiglijk: 

Jer. 5:22; 10:10; 18:16; 20:11; 23:40 (e. smaadheid); 25:9, 12; 31:3;
32:40; 49:13; 50:5; 51:26, 39, 57, 62.
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Deut. 13:16; 15:17; 1 Sam. 27:12. 
Ps. 61:8; 66:7; 89:2, 3, 38. 
Jer. 20:17. 

c Van ouds: dagen van ouds, 
Deut. 32:7, (Hebr.: dagen der eeuw); Jes. 63:9, 11 (dagen der eeuw), 
64:4 (van de eeuw). 
Am. 9:11; Mich. 7:14. 

d Eeuw: 
Job. 22:15 (pad der eeuw); Hab. 3:6 (gangen der eeuw). 

e In eeuwigheid: 
Mich. 5:1 (dagen der eeuwigheid). 

f Wereld: 
Ps. 73:12: « ... nochtans hebben zij rust n de wereld », Hebr.: eeuw. 

g Overlang: 
Ps. 143:3: « ... die overlang (Hebr.: die eeuwig) dood zijn ». Klaagl. 
3:6. 

h Oud: 

 
II LE-OLAM. Le-olam betekent de eeuw uit, dus tot aan het eind der 
eeuw. Deze uitdrukking is vertaald door: 

a In der eeuwigheid: of tot in eeuwigheid : 
Gen. 3:22; 6:3. 
Ex. 15:18; 31:17; 32:13. 
Lev. 25:46. 
Deut. 5:29; 23:6; 32:40. 
Richt. 2:1; 2 Sam,. 7:29, 29. 
1 Kon. 1:31; 2:33; 9:5; 10:9; 2 Kon. 5:27; 21:7. 
1 Kron. 16:15, 34, 41: 17:27, 27; 28:4, 7; 29:18. 
2 Kron. 5:13; 7:3, 6; 9:8; 13:5; 20:7, 21; 30:8. 
Ezra 3:11; Job. 7:16. 

Spr. 10:30; 27:24. 
Pred. 1:4; 2:16; 3:14. 

Spr. 22:28; 23:10 (Oude palen, Hebr.: palen der eeuw); Jes. 58:12;
61:4; Jer. 6:16 (oude paden, Hebr.: paden der eeuw); 18:15; Ez.
26:20 (het oude volk, Hebr.: het eeuwige volk.

Spr. 5:12; 9:6, 8; 12:8; 15:5; 29:10; 30:7, 13: 31:2; 33:11; 37:18, 27,
28; 41:13; 44:9; 45:3; 49:9, 12; 52:11; 55:23; 71:1; 72:17, 19;
73:26; 75:10; 78:69; 79:13; 86:12; 89:29, 37, 53; 92:9; 100:5;
102:13; 104:31; 105:8; 106:1; 107:1; 110:4: 111:5, 8, 9; 112:6;
117:2; 118:1, 2, 3, 4, 29; 119:89, 93, 98, 142, 144, 152, 160;
125:1; 135:13; 136:1-26; 138:8; 145:1, 2, 21; 146:6, 10; 148:6. 
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Jee. 14:20; 25:2; 34:10; 40:8; 47:7; 51:6, 8; 60:21. 
Jer. 3:5, 12; 17:25; 31:40; 33:11. 
Klaagl. 3:31; 5:19. 
Ez. 26:21; 37:25, 26, 28; 43:7, 9. 
Hos. 2:18; Joël 2:26, 27; 3:20; Obadja:10; .Zona 2:6; Mich. 2:9. 

b Eeuwiglijk: 
Ex. 3:15; 19:9; Ps. 45:18; 103:9; 119:44, 112. 
Jes. 57:16. 
Mich. 4:5; Dan. 12:3. 

c Eeuwig: 
Ex. 21:6; Ps. 81:16; 119:111. 

d Voor eeuwig: 2 Kron. 2:3. 
e De eeuw: 

Pred. 9:6 « Geen deel meer in deze eeuw ». 
 
III ED OLAM. Ed olam betekent: de duur der eeuw. Het is vertaald 
door: 

a Tot in eeuwigheid: 
Gen. 13:15; Ex. 12:24; 14:13. 
Deut. 12:28; 23:3; 28:46; 29:29. 
Joz. 4:7; 14:9. 
1 Sam. 1:22; 2:30; 3:13, 14; 13:13; 20:15, 42. 
2 Sam. 3:28; 7:13, 16, 16, 24, 25, 26; 12:10: 22:51. 
1 Kon. 2:33, 45; 9:3. 
1 Kron. 15:2; 17:12, 14, 22, 23, 24; 22:10; 23:13, 13; 28:8; 29:10. 
2 Kron. 7:16; Ezra 9:12; Neh. 13:1. 
Ps. 18:51; 89:5; 90:2 (tot E); 103:17 (tot E); 106:31; 112:3; 115:18; 
121:8; 125:2; 131:3. 
Jes. 9:6; 30:8; 32:14, 17; 34:17; 59:21. 
Jer. 17:4; 35:6; 49:33. 
Ez. 27:36; 28:19; 37:25. 
Mich. 4:7; Zef. 2:9; Mal. 1:4. 

b Eeuwiglijk: 1 Sam. 27:12. 
 
IV ED LE-OLAM. Tot in eeuwigheid. Alleen in 1 Kron. 23:25; 28:7. 
 
V OLAMOO. Olamoo betekent: Zijn eeuw. Pred. 12:5. « Want de 
mens gaat naar zijn eeuwig huis », Hebr.: huis zijner eeuw. 
 
VI HA OLAM. Ha olam betekent: dè eeuw. Het is vertaald door: 

a Eeuw: Pred. 3:11 « Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd. » 
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b Eeuwiglijk: Dan. 12:7. 
 
VII ED HA OLAM. Dit is: gedurende dè eeuw. Het is vertaald door: 
tot in der eeuwigheid: 1 Kron. 17:14 a; Ps. 28:9; 41:14; 103:17 1); 
106:48. 
 
VIII ME-OLAM. Het betekent: van eeuw. Het is vertaald door: 

a Van eeuwigheid (af): Ps. 25:6; 90:2; 93:2; 103:17 a; Spr. 8:23. 
b Van ouds: Gen. 6:4; Joz. 24:2; 1 Sam. 27:8; Ps. 119:52; Jes. 

42:14; 57:11; 63:16, 19; 64:4; Jer. 2:20. 
c Van oude tijden: 

Jes. 46:9. Hebr.: van (af) (de) eeuw. 
d Zeer oud: 

Jer. 5:15 Hebr.: volk van eeuwigheid. 
e Oud: 

Ez. 26:70. 
 
IX MI(E)N HA OLAM. Dit beteekent: van de eeuw. Het is vertaald 
door: 

a Van eeuwigheid: 
1 Kron. 16:36; 29:10; Nek. 9:5; Ps. 41:14; 106:48; Dan. 2:20. 

b Van oudsher: 
Jer. 28:8. 

c Van ouds: 
Joël 2:2. 

d Eeuw: 
Jer. 7:7; 25:5. 
 
X OLAM VA ED. Dit is: In de eeuw en nog langer. Het is vertaald 
door: 

a Eeuwiglijk en altoos: 
Ps. 10:16; 21:5; 52:10. 

b Eeuwig en altoos: 
Ps. 45:7; 48:15. 

c Nimmermeer noch eeuwiglijk: 
Ps. 104:5. 
 
XI LE-OLAM VA ED. Dit is. De eeuw uit en nog langer. Het is 
vertaald door: 

a In eeuwigheid en altoos: 
Ps. 9:6; 145:1, 2, 21. 
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b in eeuwigheid en geduriglijk: Ex. 15:18. 
c Eeuwiglijk en altoos: 

Ps. 45:18; 119:44; Mich. 4:5. 
d Altoos en eeuwiglijk: 

Dan. 12:3. 
 
XII LE-ED LE-OLAM. Dit kan men nemen als een versterkte vorm: 
de hele duur der eeuw uit. Het is vertaald door: voor altoos en in 
eeuwigheid en komt alleen voor in Ps. 111:8 en 148:6. 
 
XIII LE-ED AD OLAM. Ook dit is een versterkte vorm. Het is 
vertaald door: voor altoos tot in eeuwigheid en komt alleen voor in Jes. 
30:8. (Vergelijk onze uitdrukkingen: de ganse lange dag, de ganse 
lange winter). 
 
XIV OLAMIM. Dit is de meervoudsvorm. en betekent: eeuwen, 
eeuwigheden. Het komt (niet de bijvormen dan, zie XV, XVI, XVII) 
12 maal voor en is vertaald door: 

a Eeuwigheden: Ps. 61:5. 
b Eeuwen: Ps. 77:6; 14.5:13. 
c Eeuwig: 1 Kon. 8:13 (eeuwige woning, Hebr. een woning der 

olamim, der aionen); 2 Kron. 6:2; Jes. 26:4 b (Rotssteen der eeuwen); 
45:17 a (verlossing der eeuwen); Dan. 9:24: gerechtigheid der eeuwen.

d Van ouds: Jes. 51:9 (de geslachten der eeuwen). 
 
XV LE-OLAMIM. Dit betekent: de eeuwen uit. Het komt slechts één 
maal voor in Pred. 1:10: « Het is alreeds geweest in de eeuwen, die 
voor ons geweest zijn. » 
 
XVI HA OLAMIM. Dit is: de eeuwen. Het komt alleen voor in Ps. 
77:8 « Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten? » 
 
XVII ED OL(A)MI-ED. Dat is: De heele duur der eeuwen. Het staat 
alleen in Jes. 45:17 b en is vertaald door: tot in alle eeuwigheden: « 
Gijlieden zult niet beschaamd noch tot schande worden tot in alle 
eeuwigheden. » 
 
XVIII ED. Ed is afgeleid van het werkwoord adah, d. i.: voorbijgaan. 
Het wordt gebruikt als voorzetsel en als zelfstandig naamwoord. Als 
voorzetsel is het zeer verschillend vertaald. Als zelfstandig 
naam.woord vinden we het in verbinding met olam. (Zie § X, XI, XII). 
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Zonder olam is het o. a. vertaald door: 
a Eeuwig: Gen. 49:26. (E. heuvelen). 
b Eeuwigheid: Jes. 9:5, (Vader der Eeuwigheid); 57:15. 
c Aloud: Hab. 3:6. 
d Altoos: Job. 20:4, (Van altoos af). 
e Totdat: Ps. 141:10. 

 
XIX ADEI-AD. Dit is: der duren duur, der eeuwen duur. Het is 
vertaald door: tot in eeuwigheid en staat in Ps. 83:18; 92:8; 132:12, 
14; Jes. 26:4 a; 65:18. 
 
XX LA-AD. Dit is: de duur (aioon) uit: Het is vertaald door: 

a Tot in eeuwigheid of: in eeuwigheid: 1 Kron. 28:9; Ps. 9:19; 
19:10; 21:7; 22:27; 37:29; 61:9; 89:30; 111:10; 112:9; Spr. 12:19; 
29:14; Micha 7:18. 

b Voor eeuwig: Job. 19:24. 
c Voor altoos: Ps. 111:8, 148:6. 
d Eeuwiglijk: Amos 1:11. 

 
XXI LA-AD LE OLAM. Dit is de omgekeerde vorm van § XII. Het is 
vertaald door: 

a In eeuwigheid: Ps. 111:3; 112:3. 
b Voor altoos in eeuwigheid: Ps. 111:8; 148:6. 

 
XXII LA-AD AD OLAM. Dit is vertaald door: è voor altoos tot in 
eeuwigheid en staat alleen in Jes. 30:8. 
 
XXIII QEDEM. Dit woord, dat: voor, wat voor is betekent, is vertaald 
door: 

a Eeuwig: Deut. 33:27 (de e. God). 
b Oudheden: Spr. 8:23. 

d Oud: Deut. 33:15; 2 Kon. 19:25; Jes. 19:11; 23:7; 37:26; Klaagt. 
1:7; 2:17. 

e Van oudsher: Ps. 74:2; 77:12; 78:2; Jes. 45:21. 
f Verledene: Jes. 51:9. 
g Van oude dagen: Mich. 7:20. 
h Eertijds: Jer. 30:20. 
i Vorige: Job. 29:2. 

c Van ouds Neh. 12:46; Ps. 44:2; 55:20; 68:34; 74:12; 77:6;
119:152; 143:5; Jes. 46:10; Jer. 46:26; Klaagl. 5:21; Mich. 5:1;
Hab. 1:12. 
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j Voorwaarts: Job. 23:8. 
k Van voren: Ps. 139:5; Jes. 9:11. 

 
XXIV NETSACH. Dit woord betekent: uitnemendheid, 
volkomenheid, wat tot zijn volheid komt, en ook: periode, aioon der 
volkomenheid. 

a Eeuwiglijk: Ps. 16:11. 
b Eeuwig: Ps. 74:3. 
c Steeds durende: Jer. 15:18. 
d Altoos: Amos 1:11. 
e Overwinning: 1 Sam. 15:29; 1. Kron. 29:11. 

 
XXV ED-NETSACH. Dit woord betekent: gedurende de periode der 
volkomenheid. Het abstracte wordt overgedragen op de tijd gedurende 
welke de volkomenheid heerst, aioon der volkomenheid. Het is 
vertaald door: 

a Tot in eeuwigheid: Ps. 49:20. 
b Steeds: Ps. 13:2. 
c Einde: Job. 34:36. 

 
XXVI LE-NETSACH. Deze term betekent: tot de volkomenheid; tot 
het eind van de periode der volkomenheid. Hij is vertaald door: 

a In eeuwigheid: 
Job. 4:20; 14:20; 20:7; 23:7. 
Ps. 9:7; 10:11; 44:24; 52:7; 68:17; 74:1, 10, 19; 77:9. 
Jes. 13:20; 33:20. 

b Altoos: Job. 36:7; Ps. 9:19; 103:9. 
c Geduriglijk: Ps. 49:10; 57:16. 
d Eeuwiglijk: Ps. 79:5. e Steeds: Ps. 89:47; Klaagl. 5:20. 
f Overwinning: Spr. 2I:28; Jes. 25:8. 
g Gestadig of gestadiglïjk: Jes. 28:28: Jer. 3:5. 
h Nimmermeer: Hab. 1:4. 

 
XXVII HA LA NETSACH. Deze vorm is vertaald door: eeuwiglijk en 
komt alleen voor in 2 Sam. 2:26. 
 
XXVIII NETSACHIM NETSACHIM. Dit is: Tot volkomenheden der 

l Ten oosten van, oostwaarts, van of tegen het oosten: Gen. 2:8;
3:24; 10:30; 11:2; 12:8; 13:11; 256; 29:1; Num. 23:7; 34:11; Joz.
7:2; Richt. 6:3, 33; 7:12; 8:10, 11; 1 Kon. 4:30; Job. 1:3; Jes. 2:6;
11:14; Jer. 49:28; Ez. 11:23; 25:4, 10; Jona 4:5; Zach. 14:4. 
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volkomenheden. Er is vertaald: eeuwigheid der eeuwigheden. De term 
komt alleen voor in Jes. 34:10. 
 
XXIX NITSCHI. Dit is de afgekorte meervoudsvorm. Hij is vertaald 
door: 

a Sterkte: Klaagt. 3:18. 
b Kracht: Jes. 63:3, 6. 

 
XXX TAMID. Dit is: gedurig, steeds. Er is vertaald: 

a Geduriglijk in Lev. 6:13; Ps. 25:15; 105:4; Jes. 62:6. 
b Steeds in Ps. 51:5. 

 
XXXI HET WERKWOORD ALAM. Het werkwoord àlam is bijna 
steeds door verbergen vertaald. Zie: Lev. 4:13; 5:2, 3, 4; 20:4, 4; 
(eenigszins verbergen); Num. 5:13; Deut. 22:1, 3, 4; 1 Sam. 12:3; 1 
Kon. 10:3; 2 Kon. 4:27; 2 Kron. 9:2; Job. 6:16 (verdonkeren); 28:21 
(verholen); 42:3; Ps. 10:1; 26:4 (bedekte); 55:2; 90:8 (heimelijke 
zonden);Spr. 28:27; Pred. 12:14; Jes. 1:15; 58:7; Klaagl. 3:56; Ez. 
22:26; Nahum 3:11. 
 
XXXII OLAM IN PARALELISME. Olam staat in parallelisme met: 
van geslacht tot geslacht in: 
Ex. 3:15. 
Ps. 33:11; 49:12; 79:13; 85:6; 89:2, 5; 100:5; 106:31; 135:13; 145:13; 
146:10. 
Spr. 27:24. 
Jes. 34:10, 17; 51:8; Klaagt. 5:19; Dan. 4:3, 34; Joël 3:20. Dus 20 
maal. 
In Ps. 145:13 staat het parallelisme: olamim en g. tot g. 
 
XXXIII NETSACH IN PARALLELLISME. Nètsach staat in 
parallelisme met: van geslacht tot geslacht in: 
Ps. 77:9; 102.13; Jes. 13:20; Jer. 50:39. Dus 4 maal. 
 
XXXIV OLAM-NETSACH. Parallelisme tussen olam en netsach 
vindt men in: Ps. 103:9 (altoos: le-nètsach in eeuwigheid: le-olam), 
Jes. 57:16 (eeuwig-lijk: le olam, geduriglijk: le-nètsach). 
 
XXXV NETSACH-ED. Parallelisme tusschen nètsach en ed vindt 
men in: Ps. 9:19 (altoos: le-netsach, eeuwigheid: le-ed), Jer. 3:5 
(eeuwigheid: le-ed, gestadiglijk: le netsach). 
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XXXVI CHELED. Dit woord betekent: de tijd van zekere generatie. 
Het is vertaald door: 

a Tijd: Job. 11:17. 
b Leeftijd: Ps. 39:6. 
c Wereld: Ps. 17:14, 4.9:2. 
d Eeuw: Ps. 89:48. 

 
XXXVII EIS TON AIOON. Eis ton aioona, in de aioon, is vertaald 
door: 

a In der eeuwigheid of in eeuwigheid: 
Mt. 21:19; Mk. 3:29; 11:14; Luk. 1:55. 
Joh. 4:14; 6:51, 58; 8:51, 52; 10:28; 11:26; 12:34; 13:8; 14:16. 1 Cor. 
8:13; 2 Cor. 9:9. 
Heb. 5:6; 6:20; 7.17, 21, 24, 28. 
1 Petr. 1:25; 1 Joh. 2:17; 2 Joh. 2:2. 

b Eeuwiglijk: 
Joh. 8:35, 35. 
 
XXXVIII EIS AIOONA. Deze meer Hebr. vorm met Gr. woorden 
vinden we alleen in Jud.:13. Deze woorden staan in 2 Petr. 2:17 alleen 
in de Alexandrinus. 
 
XXXIX AP' AIOONOS. Deze vorm, betekenend van (de) eeuw, is 
vertaald door: 

a Begin der wereld: Luk. 1:70. 
b Van (alle) eeuw: Hand. 3:21. } Gr.: van (af) (de) eeuw. 
c Van eeuwigheid: Hand. 15:18. 

 
XL EK AIOONOS. Ek aioonos betekent: uit (de) eeuw aioon. Het 
staat alleen in Joh. 9:32. 
 
XLI TON AIOONA TOU KOSMOU TOUTOO. Dit betekent: de 
eeuw van deze wereld. Dit vindt men alleen in Ef. 2:2 (Ou spreke men 
uit als oe; in het Gr. staat: de aioon van de wereld deze). 
 
XLII EN TOUTOO TOO AIOONOO TOO AIOONOO TOUTOO. 
Dit is: in deze aioon. Deze term komt tweemaal voor: 1 Cor. 3:18; van 
geslacht tot geslacht in: Ef. 1:2I. In Rom. 12:2 vinden we too aioonoo 
toutoo als derde naamvalsvorm. 
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XLIII EN TOO NUN AIOONOO. Dit is: in de nu (zijnde) aioon. 
Deze term staat in 1 Tim. 6:17; 2 Tim. 4:10; Tit. 2:12. 
 
XLIV TOU AIOONOS. Dit is: van de eeuw. Deze vorm staat in: Mt. 
18:8 ('t eeuwige vuur, Gr.: het vuur van de aioon); 25:41 (vuur van de 
aioon); Mk. 4:19 (niet: dezer wereld, maar van de aioon). 
 
XLV TOU AIOONOS TOUTOU. Dit is: Van de aioon deze, of: van 
deze aioon. Dit staat in: Mt. 13:22; Luk. 16:8; 20:34; 1 Cor. 1:20; 2:6, 
6, 8; 2 Cor. 4:4. 
 
XLVI EN TOO AIOONOO TOO ERCHOMENOO. Dit is: in de 
aioon de komende. Slechts in 2 teksten: Mk. 10:30;Luk. 18:30. 
 
XLVII TOU AIOONOS EKEINOU. Dit is een tweede naamvalsvorm 
in verband met het werkwoord. Hij betekent: diè eeuw en staat alleen 
in Luk. 20:35. 
 
XLVIII MELLONTOS AIOONOS. Dit is van de ophanden zijnde, 
weldra zullende aanbreken aioon. Alleen in Heb. 6:5. 
 
XLIX EK TOU AIOONOS TOU ENESTOOTOS. Dit is: Uit de eeuw 
de inzijnde, d. i. waarin we zijn. Alleen in Gal. 1:4. 
 
L SUNTELEIA TOU AIOONOS. De samen-eindiging van de aioon. 
Vijf maal, alleen in Mattheus. Mt. 13:39, 40, 49; 24:3; 28:20. 
 
LI SUNTELEIA TOON AIOONOON. Dit is: De sameneinding der 
aionen. Aleen in Heb.: 9:26. 
 
LII EIS TOUS AIOONAS. Dit is: In, gedurende de aionen, de aionen 
door. Deze term komt voor voor in: Luk. 1:33; Rom. 1:25; 9:5; 11:36; 
2 Cor. 11:31; Heb. 13:8. 
 
LIII TOUS AIOONAS. Dit is: de eeuwen (4e naamvalsvorm hier als 
lijdend voorwerp gebruikt. Alleen in Heb. 1:2; 11:3. 
 
LIV AP TOON AIOONOON. Dit is: Van af de aionen. Alleen in Ef. 
3:9; Col. 1:26. 
 
LV PRO TOON AIOONOON. Dit is: Voor de aionen. Alleen in 1. 
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Cor. 2:7 (eer de wereld was). 
 
LVI TOIS AIOOSI TOIS EPERCHOMENOIS. Dit is: In de eeuwen 
opkomende, d. i. nog volgende, nog voor ons bestemde. Alleen in Ef. 
2:7. 
 
LVII TA TELE TOON AIOONOON. Dit is: De eindpunten of 
einddoelen der aionen. Alleen in 1 Cor. 10:11. 
 
LVIII EIS EMERA AIOONOS. Dit is: gedurende de dag van de 
aioon, een Hebraisme d. i. aan het Hebr. eigen uitdrukking. Alleen in 
2 Petr. 3:18. 
 
LIX EIS TOUS AIOONAS TOON AIOONOON. In de aionen der 
aionen. Deze term komt voor in: Rom. 16:27; Gal. 1:5; 4:20; 1Tim. 
1:17; 2 Tim. 4:18; Hebr. 13:21; 1 Petr. 4:11; 5:11; Op. 1:6, 18; 4:9, 
10; 5:13: 7:12; 10:6; 11:15; 14:11; 15:7; 19:3; 20:10; 22:5. In Op. 
5:14 ontbreekt de term in de betere handschriften. 
 
LX EIS TON AIOONA TOU AIOONOS. Dit is: in de aioon van de 
aioon. Alleen in Hebr. 1:8. 
 
 
LXI EIS TOU AIOONA TOON AIOONOON. Dit is: in de aioon van 
de aionen. Alleen in Ef. 3:21. 
 
LXII PROTHESIS TOON AIOONOON. Dit is: het voornemen der 
aionen; St. Vert.: eeuwig voornemen, Ef. 3:11. 
 
LXIII PRO PAUTOS TOU AIOONOS, NUN, EIS PAUTAS TOUS 
AIOONAS. Dit ;s: voor alle aioon, nu, tot in alle aionen. Alleen in 
Jud.:21. 
 
LXIV AIOONIOS. I Dit is het bijvoeglijk naamwoord van aioon 
gevormd. Het is meestal door: eeuwig vertaald. Beter is te spreken van 
aionisch. We vinden het bij het woord: leven, dus als: eeuwige leven 
in: Mt. 19:16, 29; 25:46, 46; Mk. 10:17, 30; Luk. 10:25; 18:18, 30. 
Joh. 3:15, 16, 36; 4:14 (eis zoèn aioonion: tot e. leven); 4:36 (eis zoen 
aioonion); 5:24, 39; 6:27 (eis zoèn a.), 40, 47, 54, 68; 10:28; 12:25 
(eis z. a.), 50 17:2, 3 
Hand. 13:46, 48 (eis a.). 
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Rom. 2:7; 5:21 (eis z. a.), 6:22, 23. 
Gal. 6:8; 1 Tim. 1:16 (eis z. a.); 6:12, 19 (hiervoor staat in vs. 19 ook 
wel: ontos, d. i. zijnde, 't ware leven). Tit. 1:2; 3:7. 1 Joh. 1:2; 2:25; 
3:15; 5:11, 13, 20. 
Jud.:21 (eis z. a.). 
 
LXIV AIOONIOS. II Aioonios komt verder voor bij de volgende 
woorden: 

 
LXV EIS TO DIENEKES. Dit is bij voortduur blijvend, eens voor al. 
Alleen in Heb. 7:3; 10:1, 12, 14. 
 
LXVI OIKOUMENE. Dit is: de bewoonde, gecultiveerde, geordende, 
« beschaafde » wereld. Dit woord vinden we in: Mt. 24:14; Luk. 2:1; 
4:5; 21:26 (aardrijk); Hand 11:28 (gehele wereld); 17:6, 31 
(aardbodem); 19:27; 24:5; Rom. 10:18; Heb. 1:6; 2:5; Op. 3:10 
(gehele wereld); 12:9 (geh. w.); 16:14 (geh. w.). 
 
LXVII THEVEL. Het Hebr. woord thével komt ongeveer overeen met 
het Gr. oikoumenè. Het is vertaald door: 

God  Rom. 16:26.
Pijn  (kolasis): Mt. 25:46.
Vuur  Jud. 7.
Oordeel  Mk. 3:29 (ook vel zonde); Heb. 6:2.
Tabernakelen  Luk. 16:9.
Tijden  Rom. 16:25; 2 Tim. 1:9; Tit. 1:2 (niet: tijden der eeuwen, 

maar: aionische tijden).
Gewicht  2 Cor. 4:17.
Dingen  2 Cor. 4:18.
Eeuwig  (zonder ander woord) 2 Cor. 5:1; Filemon:15.
Verderf  2 Thess. 1:9.
Vertroosting  2 Thess. 2:16.
Kracht  1 Tim. 6:16.
Zaligheid  Heb. 5:9.
Verlossing  Heb. 9:12.
Geest  Heb. 9:14.
Erve  Heb. 9:15.
Testament  Heb. 13:20.
Heerlijkheid  Petr. 5:10.
Koninkrijk  2 Petr. 1:11.
Evangelie  Op. 14:6.
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a Wereld: 
1 Sam. 2:8; 2 Sam. 22:16; 1 Kron. 16:30; Job. 18:18; 34:13; 37:12. 
Ps. 9:9; 18:16; 19:5; 24:1; 33:8; 50:12; 77:19; 89:12; 90:2; 96:10, 13; 
97:4; 98:7, 9. 
Spr. 8:26, 31. 
Jes. 13.11; 14:17, 21; 18:3; 26:9, 18; 27:6; 34:1. Jer. 10:12; 51:15; 
Klaagt. 4:12; Nah. 1:5. 

b Aardrijk: Jes. 24:4. 
 
LXVIII KOSMOS. Het woord: kosmos, wereld, samenstel, vinden we 
in: 
Mt. 4:8; 5:14; 13:35, 38; 16:26; 18:7; 24:21; 25:34; 26:13. 
Mk. 8:36; 14:9; 16:15 
Luk. 9:25; 11:50; 12:30. 
Joh. 1:9, 10, 29; 3:16, 17, 19; 4:42; 6:14, 33, 51; 7:4, 7; 8:12, 23, 26; 
9:5, 39; 10:36; 11:9, 27; 12:19, 25, 31, 46, 47; 13:1; 14:17, 19, 22, 27, 
30, 31; 15:18, 19; 16:8, 11, 20, 21, 28, 33; 17:5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 21, 23, 24, 25; 18:20, 36, 37; 21:25. 
Hand. 17:24. 
Rom. 1:8, 20; 3:6, 19; 4:13: 5:12, 13; 11:12, 15. 
1 Cor. 1:20, 21, 27, 28; 2:I2; 3:19, 22; 4:9, 13; 5:10; 6:2, 2; 7:31, 33, 
34; 8:4; 11:32; 14:10. 
2 Cor. 1:12; 5:19; 7:10. 
Gal. 4:3; 6:14, 14. 
Ef. 1:4; 2:2, 12. 
Fil. 2:15. 
Col. 1:6; 2:8, 20. 
1 Tim:. 1:15; 3:16; 6:7. 
Heb. 4:3; 9:26; 10:5; 11:7, 38. 
Jak. 1:27; 2:5; 3:6; 4:4. 
1 Petr. 1:10; 3:3 (versiersel); 5:9. 
2 Petr. 1:4; 2:5, 5, 20; 3:6. 
1 Joh. 2:2, 16, 17; 3:1, 13, 17; 4:1, 3, 4, 5, 9, 14, 17; 5:4, 4, 5, 19. 
2 Joh. 7. 
Op. 11:15; 13:8; 17:8. 
Het woord is op een keer na, 1 Petr. 3:3 steeds door wereld vertaald. 
 
LXIX KOSMIKOS. Dit woord betekent: wereldrijk, het samenstel 
weergevend van, de wereld uitbeeldend. Alleen in Tit. 2:12, Heb. 9:1.
 
LXX KOSMEOO. Dit is het werkwoord behorend bij kosmos. Het is 
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op een keer na door versieren vertaald. Het komt voor in: 
Mt. 12:44; 23:29; 25:7 (bereidden). 
Luk. 11:25; 21:5. 
1 Tim. 2:9; Tit. 2:10. 
1 Petr. 3:5. 
Op. 21:2, 19. 
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ALGEMEENE INHOUDSOPGAVE 
 
 

DE SCHRIFT LEERT MEER DAN EEN EEUWIGHEID 
 
HOOFDSTUK 1. De St. Vert. is in haar vertaling van bet woord « 
eeuwigheid » en « eeuwig » niet consequent, 9. Het woord olam en 
aioon is moeilijk te vertalen, 10 Er zijn verschillende aionen; bewijzen 
daarvoor; deze eeuw en de toekomende, 11, 12; Het einde van de 
eeuw, 13, 14; van eeuwigheid tot eeuwigheid, 15, 16; eeuwig en 
altoos, 17-20; de aionen, O. T. teksten 21-23; N. T. teksten 24-28. 
 
HOOFDSTUK II. Het aantal werelden en aionen. De 5 werelden, 29; de 
oude wereld, De toenmalige wereld, 30-31, de nu zijnde wereld 32 ; 
de nieuwe hemel en aarde van Jes. 65 33-34 (hier bij de 
wedergeboorte van Mt. 19:28 of de dag des Heeren en de dag Gods, 
34, 35). Verschil tussen Jes. 65 en Op. 21. Het Nieuw of hemelse 
Jeruzalem, Verschil in groepen, 36-40. Er zijn 5 aionen: van « in den 
beginne » tot Gen. 1:2, van Adam tot Noach, van Noach tot Christus' 
wederkomst, van het begin der 1000 jaar tot het nederdalen van het N. 
Jeruzalem, van Op. 21 tot bet teniet doen der zonde van Heb. 9:26, 41-
49. 
 
HOOFDSTUK III. In alle eeuwigheid. Overzicht. Bespreking van de 
drie termen: in de aionen der aionen, in de aioon der aionen, in de 
aioon van de aioon. Voornaamste teksten Rom. 16:27 e. a., Ef. 3:21 en 
Heb. 1 :8. Vergelijking van de aionen met de tabernakel, het 
wereldlijk heiligdom 50-58. Christus regeert in de aionen der aionen, 
de heiligen in de aionen, enz., 58-64. De andere termen, 64-69. 
Schema's, 70, 71. 
 
HOOFDSTUK IV. De Tijden der Eeuwen. - Eer de wereld was. Voor de 
aionen. Christus het Beeld Gods. Het Begin der schepping Gods, de 
Eerstgeborene der creaturen, 71-74. Eenmaal als Zoon onderworpen, 
75, Christus voorbestaan bewezen uit Hebreeën, 76, 77. Jehovah en 
Jezus Christus, 77. Verdere bewijzen, 78-81. Is Christus Michaël 81. 
De Engel des Heeren, 84. Ontlediging en verhoging 85, 86. 
Drieeenheid, 86 

De eerste aioon. De oorspronkelijke schepping; geen 'kosmos uit 
een chaos, 88-93. Het Eden der voorwereld en de overdekkende 
cherub 94-96. De aarde ouder dan ± 6000 jaar; ze werd een chaos, de 
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nederwerping, 97-102. 
De tweede aioon. Het zesdaagse herstellingswerk; 103-110, Gen. 3, 

Wie de Slang 111-119: De Cherubim. Leven in der eeuwigheid, Kains 
vrouw. De dochteren der mensen, de zonen Gods, de geesten in de 
gevangenis, de reuzen, van ouds en daarna, de Vloed over de 
aarde,120-133. 

De derde aioon. Het eeuwig of Noachietisch verbond, 134-138. 
Babel of Babylon, Beest en Antichristus, 131-133. De ontwikkeling 
en de zegenaars der volken, 139-144. Meer dan een evangelie, 140-
151. Christus' wederkomst en wat er mee samenhangt. De bruid uit 
Israël, geen onzichtbare wederkomst, het Pausdom niet de 
Antichristus, de parousia, zichtbaarwording, opname, verschijning, 
voleinding der eeuw, 152-166. 

De vierde aioon. Israëls herstel bewezen uit Jesaja, Jeremia, 
Ezechiël, Micha, Zefanja, Haggai en Zacharia, 167-172. Israëls 
toekomstige eenheid en het doel er van, zijn uitwendige zegeningen en 
vermeerdering, gerechtigheid en vrede; zijn inwendige zegeningen en 
Godskennis, 173-183. Het herstel der ceremoniën en het waartoe, 
175477. Verdere beschrijving van zijn toekomst en wereldzending, 
184-192. De 1000 jaar van Op. 20, een deel van de toekomende eeuw, 
193-198. 

De vijfde aioon. Het Nieuw Jeruzalem. Het branden der elementen, 
beschrijving van het N. Jeruzalem en van de nieuwe aarde, 199-204; 
de groepen van het N. J. en het slot van De Openbaring, 205-207. 
 
HOOFDSTUK V. Het woord « eeuwig » en « eeuwigheid » in de 
Schrift. 

« Eeuwig ». In het O. T. 8 verschillende uitdrukkingen. Besproken 
termen: eeuwige geslachten, e. verbond, e. inzetting, e. God, en 
andere, 208-223. Eeuwig leven, 224, e. huis, 225. In der eeuwigheid 
in verschillende teksten, 226-228. Tot in eeuwigheid, 230. Van 
eeuwigheid, 231-232. Eeuwig en altoos, 232. Olamim, 233. Andere 
termen - cheled, qédem, ed, edi, ed, netsach en le netsach, 234-238. 
Parallelismen 239-241. Eeuwig » in het N. T. Betekenis van aioon. 
Tegenstellingen. Indeling, 242 243. Eis ton aiona, verschillende 
teksten (Mt. Mk., Luk., joh., e. a.), 244-248. In deze eeuw, in de 
toekomende 249, 250. In der eeuwigheid in Hebreeën (twee 
priesterschappen). Gedurende de aionen 251-256. Verschillende 
andere termen, 257-259. Het woord aioonios, « eeuwig » (e. God, e. 
Geest, e. leven in de verschillende N. T. boeken, 260-270. Andere 
verbindingen met eeuwig 270-280. Andere termen (eens voor al, 
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onwaarneembaar en onzienlijk, altijd, 280-282. Wereld, 283, 285, 
Oikoumenè, 283. De grootheid der Schrift en de grootheid Gods, 285.
 
HOOFDSTUK VI. Het voornemen der eeuwen. Het probleem der 
eeuwen is een moeilijk stuk. Geen oplossing in pantheïstische en 
theosofische zin. De schepping geen uitvloeiing der Godheid. God 
heeft alleen onsterfelijkheid, de hele schepping is vergankelijk, 286-
290. Satans zonde bestond hierin, dat hij, hoewel vergankelijk 
geschapen, uit zichzelf aan God wilde gelijk worden, d. i. uit zichzelf 
onsterfelijk worden. Hiermee valt hij in de hoogmoed. Deze 
veroorzaakt de nederwerping der wereld, welker hoofd hij was, 290-
294. God moet de ontstane chaos nu opnieuw gaan toebereiden. Zijn 
voornemen schiet niet te kort, 294-297. Infra- en Supralapsarisme 
hebben beide gelijk, 297-298. Zonder zonde waren er 3 aionen nodig 
geweest om de schepping tot haar einddoel te voeren, nu 5. De mens 
heeft uit zichzelf geen eeuwig leven, dit is een belofte in Christus, 
297-300. De einden der eeuwen, 301-302. Het Middelpunt en 
einddoel er van, 303. Overzicht van de bedelingen, 305. (Deze zullen 
nader uitgewerkt worden in Dl III.) 
 
HOOFDSTUK VII. De Schriftchronologie. De getallen (der Schrift) als 
juist aanvaard, 307. Het nieuwe Schriftgeheel, 308. Ter illustratie, 
308. Chronologie voor de vloed, 310, 311. Duur van de jaren voor de 
Vloed. (Aant. I) 311. Chronologie tot Abram, 312. Tot Mozes, 312. 
Over Ex. 12:40 313 Over 1 Kon. 6:1 en wat er mee samenhangt, 314. 
Richt. 11:26 en Hand. 13:21 315. Overzicht Mozes-Salomo 316. De 
300 jaar en de 150 jaar 317, 318. Overzicht van de chronologie der 
koningen van Juda en Israël 319-325. De Ezra-Nehemia periode 327-
325. De 70 jaarweken enz. 327-328. Overzicht van de Ezra-Nehemia 
periode 328-336. De oorzaak van het botsen met de gewone jaartallen 
336. Dwaling van het Russellisme en Adventisme inzake de 
chronologie 337, 338. D» chronologische volgorde der profeten, 339-
342. De niet-gedateerde profeten, 343, Slot 344. 
 
VIII Aanhangsel. 
Overzicht van woorden en termen met « olam » en « aioon » en 
andere uitdrukkingen, 345-358.  
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Oude heruitgegeven werken: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.uitdeschriften.com 
 
 

UIT ISRAELS PROFETIE Een boek van ± 600 bldz.
       door G. J. P. — 1930
(Deel I onzer grotere uitgaven) 
Een inleiding tot de bedeling der verborgenheid. 
   Hier en daar vermeerderde en gewijzigde overdruk van « Het Profetische Woord » 
verschenen in Uit de Schriften. 

DE TIJDEN DER EEUWEN. Een boek van 364 bldz.
       door G.J.P. — 1930
(Deel II onzer grotere uitgaven) 
   Een onderzoek naar de Schriftuurlijke betekenis van het woord « eeuwig » en « 
eeuwigheid ». Het enige Nederlandse werk dat deze stof uitvoerig behandelt. 
   Hier en daar vermeerderde en gewijzigde druk van « Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid » 
verschenen in Uit de de Schriften. 

DE WEG DER BEHOUDENIS Een boek van 180 bldz.
       door S. V. M. — 1933
   Van ongelovige zondaar tot volle gemeenschap met Christus door geloof, bekering,
wedergeboorte, Zoonschap, volwassen man zijn. Verder ook over rechtvaardiging
verzoening, heiliging en het werk van Christus voor ons. 

DE HEILIGE SCHRIFTEN. Een brochure van 89 bldz.
       door G.J.P. — 1943
   Kort overzicht van de inhoud en bouw van de Hebreeuwse en Griekse Heilige Schriften. 

ISRAËLS HERSTEL EN TOEKOMST  Een brochure van 41 bldz. 
         door G.J.P. — 1947
   Geeft een beknopt overzicht van de profetiën over Israël. 

DE GROTE VERBORGENHEID  Een brochure van 32 bldz.
         door G.J.P. — 1943
   Geeft een beknopt overzicht van de profetiën over Israël. 

HET ANTI-GODDELIJKE TRIO Een brochure van 61 bldz.
       door G. J. P. — 1935
   Een uiteenzetting van wat de Schrift ons leert over de Satan, de Mens der zonde, het
eerste Beest, en de Valse Profeet, het tweede Beest van Openbaring 

OPEN BRIEF AAN BROEDER JOH. DE 
HEER.  Een brochure van 13 bldz

       door S.V.M. — 1931
    








