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De dag van de eon
De immense waarheid die in het opschrift boven deze studie tot
uitdrukking wordt gebracht, vinden we in II Petrus 3:18. De lezer van de
NBG-vertaling kan het daar misschien niet ontdekken, maar het staat er
wél, ondanks dat het volledig verborgen is door de onjuiste en onzinnige
vertaling van de twee laatste Griekse woorden in deze tekst. Het
taalgebruik is hier heel helder. Er staat hemeran aionos. Een letterlijke
vertaling van deze uitdrukking zou zijn: ‘dag van eon.’ In het Grieks ligt
er echter een grote nadruk op. We moeten het bepaald lidwoord
gebruiken om dit accent in het Nederlands tot uitdrukking te brengen en
daarom vertalen we het met ‘de dag van de eon.’
Het woord ‘dag’ moet niet worden opgevat als een periode van
vierentwintig uur. Als de eon waarvan hier sprake is slechts zo’n korte
tijd zou bestaan, zou hij net zo onbetekenend zijn als een buitje van een
minuut na een lange periode van droogte. De term ‘dag’ duidt hier op
een lange periode die gekarakteriseerd wordt door de activiteit en het
belang van de eon. Als we dit dus willen begrijpen, moeten we een
andere vraag stellen en daarop een antwoord vinden: ‘Wat is de eon?’
In voorgaande studies hebben we laten zien dat het Griekse woord aion
een zelfstandig naamwoord is dat ‘stromer’ betekent (zie Seed & Bread,
nrs 126, 127, 128). De elementen waaruit dit woord is opgebouwd
ondersteunen dat en de geschiedenis van het woord bevestigt het.
‘Vloeiend’ is de grondgedachte die het fundament vormt op alle plaatsen
waar aion voorkomt. Daarom worden we er in het gedeelte waar we nu
aandacht aan besteden, aan herinnerd dat er een lange periode zal zijn
waarin uit God alles zal stromen wat deze wereld nodig heeft: genezing,

gezondheid, licht, waarheid, gerechtigheid, wijsheid, rechtvaardigheid,
vreugde, vrede, geluk, leven, orde, deugdzaamheid, liefde, reinheid en
kracht. Als Hij dat doet, zal dat de dag van het uitstromen van God zijn,
de dag van de eon. De dag van de eon is feitelijk alleen maar een
andere beschrijvende naam voor het koninkrijk van God.
Aangezien het koninkrijk van God, zowel wat het begin als wat de
voortzetting ervan betreft, het gevolg is van vele zeer speciale
uitstromingen van God, is het zeer terecht dat Petrus dat omschrijft als
‘de dag van de eon.’ Het is bovendien een bron van veel waarheid als
we onderkennen dat het Nieuwe Testament steeds opnieuw
eenvoudigweg over het koninkrijk van God spreekt als ‘de eon’. Dat zien
we heel regelmatig in de uitdrukking eis ton aiona, dat ‘in verband met
de eon’ betekent. We zullen bij enkele van deze teksten stilstaan.
In Mattheüs 12:32 sprak de Here Jezus over een bepaalde zonde en Hij
zei: ‘Het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de
Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eon,
noch in de toekomende.’ Er bestond in de tijd dat deze woorden werden
gesproken, zonder meer een stroom van vergeving. Zie Mattheüs 9:2,6;
Lucas 7:47. En onder de heerschappij van God zal er een nog grotere
stroom van vergeving bestaan. Maar noch onder die eon, noch in de
toekomende bestond er vergeving voor de persoon die de Heilige Geest
lastert.
In Marcus 10:30 verklaarde de Heer ten aanzien van sommige mensen
dat zij in de komende eon eonisch leven zouden krijgen. De ‘komende
eon’ waar hiervan sprake is, betreft het koninkrijk van God. Het leven
dat we daar zullen hebben en dat hier eonisch leven wordt genoemd, is
het resultaat van het stromen van God.
In Lucas 1:33 vertelde de engel aan Maria over haar kind: ‘Hij zal als
koning over het huis van Jakob heersen (basileuo) in verband met de
eonen, en zijn koningschap (basileia) zal geen einde nemen.’ Dat geeft
antwoord op de vraag: ‘Als de onmetelijke zegeningen uit God stromen,
wie zal dan heersen?’ en het vertelt ons ook dat er op deze aarde geen
plaats zal zijn, waar iemand naartoe kan gaan en zeggen: ‘Gods
heerschappij eindigt hier.’
In Lucas 1:55 zei Maria in haar prachtige lofrede: ‘Gelijk Hij gesproken
heeft tot onze vaderen - voor Abraham en zijn nageslacht in verband
met de eon.’ Commentatoren hebben met deze tekst geworsteld toen zij
zagen dat het onmogelijk was om ‘Hij heeft gesproken’ te combineren
met ‘in eeuwigheid.’ Die moeilijkheid verdwijnt als we zien dat God tot
Abraham sprak in verband met de zegeningen van het koninkrijk van
God, dat hier de eon wordt genoemd.

In Johannes 4:14 verklaarde de Here Jezus dat: ‘Wie gedronken heeft
van het water, dat Ik hem zal geven, zal onder geen beding dorst krijgen
in verband met de eon.’ Prediker 3:11 zegt ons door Salomo, dat God
de eon (olam) in het hart van de mens heeft gelegd. Dit veroorzaakt een
gevoel van grote leegte waarin alleen de stromen uit God kunnen
voorzien. We dorsten naar de eon in deze tijd; ja we hongeren en
dorsten naar de gerechtigheid die daardoor zullen komen. We roepen
uit met Amos: ‘Laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een
immer vloeiende beek.’ Intussen, rustend in ons geloof, zijn we gelukkig
omdat we weten dat onze dorst gelest zal worden en onze honger
gestild. We zeggen tegen alle mensen: ‘De dag van de eon komt; als
het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het
niet.’ (Hab. 2:3).
In Johannes 6:51 heeft de Heer met nadruk gesteld dat Hij het levende
brood was dat van de hemel is neergedaald. Vervolgens zei Hij: ‘Indien
iemand van dit brood eet, hij zal in verband met de eon leven.’ De
profeet Bileam vroeg, nadat hij die schitterende profetie over het
koninkrijk van God had uitgesproken: ‘Wee! wie zal leven, als God dat
tot stand zal brengen?’ (Num. 24:23). Iedere Isra ëliet wilde natuurlijk op
die dag van de grote uitstorting leven en de Heer gaf antwoord op hun
vraag. Iedereen die deel gekregen heeft aan Christus, zal leven in
verband met de eon, zoals Paulus later tot de Hebreeën zei: ‘Wij
hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze
verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden’ (Hebr. 3:14).
In Johannes 10:27,28 zei de Heer: Mijn schapen horen naar mijn stem
en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eonisch leven en zij zullen
voorzeker niet verloren gaan in verband met de eon en niemand zal ze
uit mijn hand roven.’
Op dit punt aangekomen, moet ik een waarschuwend woord laten
klinken. Als God de heerschappij aanvaardt en het koninkrijk van God
begint, zal de uitstroom van God straf brengen aan hen die zo hebben
geleefd dat zij part noch deel kunnen hebben aan het leven onder Gods
koningschap. Deze mensen zullen worden uitgeroeid. I Corinthe 6:9,10
en Galaten 5:19,21 geven een lijst van het soort mensen dat
afgesneden zal worden als God regeert. Ik heb het u eerder verteld en
ik vertel het u nogmaals dat mensen van die soort geen plaats zullen
hebben, noch deel zullen krijgen aan het koninkrijk van God.
De God Die geopenbaard wordt in de Bijbel is een gevende God en
daarom is Hij een Gever, de Altijd-gevende, Die leven geeft en adem en
alle dingen (Hand. 17:25). Onze God heeft lief en daarom is Hij de
Liefhebber, de Altijd-liefhebbende Wiens hele wezen liefde is
(I Joh. 4:16). Onze God redt en daarom is Hij een Redder, de

Altijd-reddende die de Redder van de wereld en de Redder van de
mensheid is (Joh. 4:42). Dat zijn feiten die de meeste gelovigen
erkennen en als waarheid hebben aanvaard. Maar het feit dat zelden
wordt erkend, maar dat toch gelijk staat aan en even belangrijk is als
deze feiten, is dat onze God stroomt en dat Hij daarom de Stromende
is, de Altijd-stromende die klaarstaat om alle zegeningen in deze wereld
uit te storten die nodig zijn om deze weer zo te maken als Hij hem
geschapen heeft.
Laat niemand denken dat als we spreken over een toekomstige
uitstroming van God, er in onze tijd geen uitstroming is. Zijn
tegenwoordige stroom is er een van genade en niets dan genade. Hij
stroomt voortdurend in genadige daden die in het verborgene worden
uitgevoerd. We zullen nooit weten wat deze genadige stroom voor de
wereld, de mensheid, het individu en de gelovige heeft gedaan, tot op
de dag komt waarop Zijn verslag van genade nauwgezet kan worden
onderzocht en alle onnaspeurlijke rijkdommen van Zijn huidige stroom
kunnen worden nagespeurd.
Het blijft evenwel een feit dat God tegenwoordig niet alles doet wat Hij
zou kunnen doen en ook doet Hij nog niet alles waarvan Hij heeft
verklaard het te zullen doen. Dat is allemaal in overeenstemming met
het doel van God in deze tijd.
De uitstromende aard van God wordt in vele teksten in de Schrift tot
uitdrukking gebracht. In Psalm 36:8-10 zingt David: ‘Hoe kostelijk is uw
goedertierenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen in de
schaduw uwer vleugelen; zij laven zich aan het vette van uw huis, Gij
drenkt hen met de stroom van uw liefelijkheden. Want bij U is de bron
des levens, in uw licht zien wij het licht.’ Dit gedeelte ziet vooruit naar de
dag van de eon, de periode die zal worden gekenmerkt door het
uitstromen van God.
Dat zien we ook in Psalm 46:5-7. ‘Een rivier - haar stromen verheugen
de stad Gods, de heiligste onder de woningen des Allerhoogsten. God is
in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het
aanbreken van de morgen. Volkeren woedden, koninkrijken wankelden,
Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt.’
De profeet Jesaja heeft dikwijls gesproken over de toekomstige
uitstromingen van God. In Jesaja 32:13,15 lezen we: ‘Om het akkerland
van mijn volk, waar doornen en distelen opschieten, ja om al de huizen
van vermaak in de uitgelaten veste… totdat over ons uitgestort wordt de
Geest uit den hoge. Dan wordt de woestijn een gaarde en de gaarde
gelijkt een woud.’ In 33:21 sprak hij over de heerlijkheid van de Heer
voor de inwoners van Jeruzalem ‘een plaats van rivieren en van brede

stromen; geen roeiboot zal daarop varen en geen sierlijk jacht ze
doorklieven.’ Zie ook Jesaja 44:3 en 45:8.
De huidige stroom van Gods genade is niet voldoende om de
tegenwoordige vloed van het kwaad te overwinnen. Hij heeft gezegd: ‘Al
wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid’
(Jes. 26:10). Bijna twee millennia van bewezen genade hebben de
waarheid hiervan aangetoond. Paulus sprak van ‘de tegenwoordige
boze eon.’ Dat is de tegenwoordige stroom van een kwade rivier die nu
op het punt van overstromen staat. Het is een rivier die vol blijft door de
miljarden grotere en kleinere riolen die er dagelijks hun bijdrage aan
leveren en die de samenstelling ervan bepalen. Dat is de tegenwoordige
boze eon, de tegenwoordige boze stroom en dat blijkt zo duidelijk dat
niemand het kan ontkennen en toch is het zo geheimzinnig dat niemand
het kan begrijpen. De mensen zeggen tegenwoordig: ‘We moeten iets
doen aan deze stroom van ongerechtigheid. Er moet een einde komen
aan deze golf van misdaad.’
En toch kan er niets aan worden gedaan tenzij we de bron van alle
ongerechtigheid aanpakken en dat is niet voor ons mensen weggelegd.
Maar als we onze blik richten op deze stroom van boosheid, zijn we
geneigd om met de profeet te roepen:
Och, dat Gij de hemel scheurdet (een wolkbreuk), dat Gij
nederdaaldet, dat voor uw aangezicht de bergen (overheden)
wankelden, zoals vuur rijshout in vlam zet, zoals vuur (lava) water
doet overkoken - om uw tegenstanders uw naam te doen kennen,
zodat de volken voor uw aangezicht sidderen (Jes. 64:1,2).
Dit gebed zal nog worden beantwoord en als dat gebeurt, zal dat de dag
van de eon zijn. Verwacht die dag.

