Het Goddelijk Plan Der Aionen
Je vroeg of God een plan had. In Efeze 3:10-11 wordt er over een
"plan/voornemen van de aionen" wat in de grondtekst als "prothesin ton aionon"
wordt beschreven, welke hij gemaakt/uitgevoerd heeft in Christus Jezus, de Heer
van ons.
Vandaar dat er ook over aionen en aion, zowel in meervoud als in enkelvoud
wordt gesproken, zoals ik ook al verschillende keren hier op het DB heb
aangehaald.
In Heb. 9:26 staat dat Jezus bij de voleinding der aionen de achterliggende
aionen wel te verstaan, het offer heeft gebracht om de zonden weg te doen, dus
in 30 of 33 AD, het ligt er maar aan welke chronologie van Jezus' geboorte men
wil gebruiken.
Verder wordt er gesproken dat de prediking van het evangelie van het
koningschap/koninkrijk gepredikt zal worden in de hele bewoonde wereld/aarde
tot een getuigenis voor alle naties, en dan zal het einde (telos) komen, anders
gezegd het werk erop zitten van het prediken tot redding (Mat. 24:14; 28:20 tot
aan de voleinding der aion/eeuw, kennelijk het einde van de aion van het
koningschap/koninkrijk van Christus te midden van zijn vijanden, zie ook Efeze
1:3-14, vooral vers 7-10 waar over "de volheid der bestemde tijden/kairos
tijden, wordt gesproken), waarna de gelovigen in de voor ons
toekomende/toekomstige eeuw/aion het aionische leven pas zal ontvangen (o.a.
Marcus 10:30 en Mat. 19:28).
Er wordt dus meer dan eens in het NT gesproken over de inhoud van dat
plan/voornemen wat God in Jezus uitvoert en wat hij vanwege Jezus heeft
bedacht (Heb. 1:2 (Naardense bijbel: "om Jezus").
Met andere woorden, God heeft een bestemde tijd voor verschillende zaken en
om die af te handelen. Op een keer hebben die kairos tijden een volheid bereikt
waarbij ook wat er in de aionen die in die kairostijden ook bestaan en hun doel
hebben in Gods plan/voornemen, wordt volvoert, zijn afgelopen, en er een tijd
bestaat dat er onder de soevereiniteit van God een nieuwe situatie ontstaat
waarin de mensen die bij de toekomstige wederkomst en het oordeel op de
oordeelsdag/de laatste dag, aan de rechterzijde van Jezus komen te staan/ net
als dat Jezus aan Gods rechterhand zit en staat tot op de wederkomt, het
koningschap zullen ontvangen wat sedert dat er kinderen aan Adam en Eva zijn
geboren (de grondlegging der mensenwereld) voor hen is bereidt.
En je ziet het ook in het bovenstaande:
Jezus brengt het offer, hij wordt koning en zendt z'n ambassadeurs/gezanten, de
apostelen, maar ook de mensen die geloof stellen in de boodschap der apostelen,
daar zij het koningschap proclameren en uitroepen als herauten.
En op het beslissende moment in de toekomst bij het einde van zijn koningschap
te midden van zijn vijanden, wanneer hij terug komt en het eeuwige leven, het
aionische leven geeft aan de gelovigen die bij hem horen volgens 1 Kor. 15:2028 en 42-58 en Mat. 25:31-46, en dan dat koningschap teruggeeft aan God en
een ander koningschap ontvangt zonder vijanden vanaf de tijd dat hij het vorige
koningschap terug geeft, een koningschap wat zal bestaat tot in de aionen der
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aionen in een nieuwe vorm en in een nieuwe schepping waarin Rom. 8:18-24
vervuld is, als vervulling van Mat. 25:34 en Gen. 1:26-28, de heerschappij over
de aardse schepping, niet over mensen. Die mensen zijn met Christus zelf
koningen geworden (Efeze 5:5, het koninkrijk wat God aan Christus en aan de
gelovigen geeft).
Ik denk dat ik het wel snap, maar anderen kunnen denken, dat Elletje van het
padje af is geraakt. Het zij zo .
Voor wat het waard is …..
Groetjes,
Elle

Om het kort te zeggen:
Ik geloof op grond van het verband van Openb. 12 waar zowel over de "geboorte
van het koninkrijk" wordt gerept en tevens dat het kind naar de hemel gaat, dat
de satan en zijn engelen bij de troonsbestijging van Jezus in de 1e eeuw uit de
hemel is geworpen, wetende dat hij slecht maar een korte tijd meer had voordat
hij "gebonden" zou worden voor een symbolische "1000 jaar", waarna hij na z'n
losmaking en daarop volgend een korte oprisping met God/Magog definitief werd
uitgeschakeld en in de 2e dood werd geworpen (Op. 20:1-3 en 7-10).
Daarbij is dan ook tevens de 2e komst ten oordeel voor de wereld aangebroken,
ook een symbolische "1000 jaar" (Op. 20:4-6 en 11-15). Dat past precies in
elkaar, ook wat de vijanden betreft en hun volgorde van overwonnen worden,
dus eerst de satan en dan de dood als laatste vijand bij de opstanding van alle
doden op "de laatste dag".
Zo na elkaar geschetst is de duivel de op één na laatste vijand, en de dood de
laatste vijand die door de opstanding der doden overwonnen wordt en
leeggemaakt en krachteloos is geworden, niet meer bestaat.
Korter krijg ik het niet voor elkaar .
Groet,
Elle

