OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS

BIJLAGE 3

De eonische tijden.
In dit bijbelboek Openbaring lezen we diverse keren ‘de eonen van de eonen’.
Dit verwijst steeds naar de laatste twee eonen van Gods plan van eonen.
Het woord eon (Grieks: aioon) wordt vaak onterecht als ‘eeuwigheid’ vertaald, als of het zou gaan
om een eindeloosheid. Men vertaalt dan ook ‘in alle eeuwigheid’ of ‘in alle eeuwigheden’.
Deze uitdrukking, ‘de eonen van de eonen’ komt voor in Openbaring 1:6,18; 4:9,10; 5:13; 7:12; 10:6;
11:15; 14:11; 15:7; 19:3; 20:10; 22:5.
Het gaat dan om de laatste twee periodes, de dag des Heren (dag van Ieue) en de tijd van de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde (de dag van God). Wat gezegd wordt in deze vindplaatsen, heeft betrekking op deze laatste twee tijdperken. In Openbaring 20:10 blijkt dus, dat de pijniging van het beest,
de valse profeet en de satan twee eonen duurt, maar niet langer dan dat.
Dat geldt ook voor de rook van de pijniging van de afvalligen die het beest aanbidden in Openbaring
14:11. Deze zal opstijgen ‘naarbinnen de eonen van de eonen’ en geldt de laatste twee eonen.
De laatste twee eonen zijn de vrucht van de eerste drie eonen, waarin de zonde en het kwaad een
belangrijke rol konden spelen. De dag van de mens duurt al lang en zal straks overgaan in de dag van
Ieue (Jahweh). Die overgang zal ervoor zorgen, dat de zonde en het kwaad zeer teruggedrongen zullen worden en vervolgens geen echte rol van betekenis meer zullen spelen.

DE EONEN IN OVERZICHT:
Voor de eonen – God alles in zichzelf
1e eon : oorspronkelijke schepping, de wereld die er toen was (2 Petrus 3:6, hSV)
gericht: nederwerping van de wereld – hemelen en aarde onder water
e
2 eon: herstel van Genesis 1, de oude wereld (2 Petrus 2:5, hSV)
gericht: de grote vloed (8 mensen in de Ark gered) - groot deel van de aarde onder water
e
3 eon: tegenwoordige boze eon (Galaten1:4) – het kruis
gericht: vuur, gerichten van Openbaring 6-19
e
4 eon: het koninkrijk, de 1000 jaren (Openbaring 20)
gericht: vuur, zwavel, hemelen en aarde vergaan door vuur
e
5 eon: nieuwe hemel en nieuwe aarde, nieuwe schepping (Openbaring 21,22)
Na de eonen – God alles in allen

