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De voltooiing van de aioon
Toen ik jaren geleden op zoek was naar een woord dat nauwkeurig de
betekenis van sunteleia in Mattheüs 24:3 tot uitdrukking brengt, stuitte ik
op het woord voltooiing in de voetnoten van de Companion Bible bij dit
vers en ik vond meteen dat dit het enige woord was dat de ware
betekenis ervan weergeeft.
De beste illustratie die ik van dit woord kan geven, is door het te
gebruiken in verband met de zwangerschap van een vrouw. Die begint
in een vrouw en doorloopt duizenden stadia van ontwikkeling totdat alles
voltooid wordt in een levend kind.
Als er in de loop van de negen maanden zwangerschap een miskraam
is, of het kind wordt geaborteerd, zal de zwangerschap beëindigd zijn,
maar zal er geen sprake zijn van voltooiing. Er kan geen twijfel over
bestaan dat het woord sunteleia het samenkomen inhoudt van alle
acties en werkingen die bezig zijn geweest om het beoogde doel, het
resultaat, of het eindpunt te bereiken. Het woord dat hier gebruikt wordt
is niet telos, het feitelijke einde; het is sunteleia, de daad van voltooiing
of van het voortbrengen van het gewenste doel of eindresultaat.
De vraag die de discipelen hadden gesteld, was: ‘Zeg ons wanneer zal
dat geschieden, en wat is het teken van uw parousia en van de
voltooiing van de aioon?’ (Matt. 24:3). De aioon waarnaar zij vroegen is
de aioon van het koninkrijk, de tijd van Gods heerschappij over de
aarde. Dat wordt ‘de aioon’ genoemd omdat die tijd wordt
gekarakteriseerd door de goddelijke uitvloeiingen die gevolgen hebben
voor elk detail op aarde. Deze uitvloeiingen van God werken alle naar
één doel, namelijk de persoonlijke aanwezigheid (parousia) van God op
aarde in de persoon van de verheerlijkte Christus.

Om dit tot uitdrukking te brengen, heeft de Heilige Geest een nieuw
woord geïntroduceerd in de taal van de Bijbel, namelijk het woord
parousia. Dat was een technische term die gebruikt werd om de
persoonlijke aanwezigheid van iemand aan te duiden als hij aanwezig
was op grond van wie hij was en de taken die hij zou uitoefenen in
verband met de positie die hij bekleedde. De betekenis ervan is
eenvoudig: para betekent ‘met’ of ‘naast’ en ousia betekent ‘zijn.’ Met
betrekking tot personen duidt dit woord dus op de feitelijke persoonlijke
aanwezigheid.
Maar de Grieken kenden een ander woord voor persoonlijke
aanwezigheid, het woord pareimi (zie daarvoor Galaten 4:18,20). Dat
was het gebruikelijke woord voor aanwezig zijn. De discipelen hebben
dat woord niet gebruikt. Zij vroegen naar het ‘teken van Zijn parousia.’
Mijn opvatting over de toekomst, voor wat betreft de toekomstige
perioden, is dat de volgende grote daad van God zal zijn dat Hij de
heerschappij zal overnemen en Zijn regering op aarde zal vestigen. De
manier waarop dat zal gebeuren is duidelijk uiteengezet in
Mattheüs 12:18-21:
Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel
een welbehagen heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de
heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten of schreeuwen,
en niemand zal op de pleinen zijn stem horen. Het geknakte riet zal
Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven,
voordat Hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht. En op zijn
naam zullen de heidenen hopen (zie ook Seed & Bread, nummer 38).
De manier waarop dit zal gaan, wat de volgorde betreft van de
verschillende stadia, is door de Here Jezus duidelijk uiteengezet toen Hij
dat vergeleek met de ontwikkeling van graan. Hij legde uit dat het
koninkrijk van God, nadat het door Hem gezaaid zal zijn, zich zal
ontwikkelen in vijf stadia: (1) eerst een halm, (2) daarna een aar, (3)
daarna het volle koren in de aar, vervolgens (4) de rijpe vrucht en
tenslotte (5) de oogsttijd. Zie Marcus 4:26-29 en ook Seed & Bread,
nummer 48. Ik ben ervan overtuigd dat de fasen van de halm en de aar
werden vervuld in de 33 jaar waarvan het boek Handelingen de
geschiedenis beschrijft. De grote feiten en omstandigheden die zich
toen voordeden zijn echter gebagatelliseerd en ontkracht door mensen
die kerkgeschiedenis onderwijzen. De gemiddelde belijdende christen
ziet niets anders in de Handelingenperiode dan de oprichting en de
ontwikkeling van wat zij tegenwoordig noemen ‘de christelijke kerk.’ Zij
lezen dat in elk gedeelte en zij interpreteren elke gebeurtenis op die
manier.

Als we God op Zijn woord geloven, moeten we geen moeilijkheden
ondervinden bij het ontdekken dat alles wat God begonnen is te doen in
de Handelingenperiode volledig is afgerond. De fasen van de halm en
de aar zijn volkomen afgesloten. De volgende fase van ‘het volle koren
in de aar,’ het zichtbare koninkrijk van God, staat op het punt zich aan
de mensheid te openbaren. Dat is de tijd waarin God de heerschappij
overneemt, waarin Hij Zijn pijlen afschiet (Ps. 64:7), waarin Hij de volken
rechtvaardig zal richten en zal heersen over de natiën der aarde
(Ps. 67:5). Zoals Paulus heeft gezegd in zijn laatste brief die hij schreef
in de Handelingeperiode: ‘Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans
voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu
meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver
gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis
afleggen en aandoen de wapenen des lichts!’ (Rom. 13:11,12).
Het heil waarover Paulus hier spreekt, was het heil van Israël, zoals
wordt uitgelegd in Romeinen 11:26. De beloofde dag verscheen echter
niet. De nacht werd nog donkerder. De vervulling van alle beloften aan
Israël was uitgesteld, alle voortgang in de ontwikkelingen van het
koninkrijk was opgeschort. De ‘volle koren in de aar’-fase van het
koninkrijk werd uitgesteld, een onderbreking die nu al meer dan 1.900
jaar duurt.
Over de daden van God in deze tijd van onderbreking is aan Paulus een
nieuwe openbaring gegeven, die nooit eerder bekend was gemaakt door
welk kanaal of middel van goddelijke informatie dan ook, verborgen voor
de aionen en voor de generaties (Col. 1:26). Deze openbaring betreft
een bestuur van volkomen genade, waaronder God in Zijn omgang met
de mensen een onbetwistbaar en onweerlegbaar verslag samenstelt
over de genade die deel uitmaakt van Zijn karakter.
De komst van een tijd van goddelijke heerschappij op de aarde is het
meest in het oog springende feit in al de profetieën van het Oude
Testament. Is er iemand die oprecht Jesaja 1:25-27 en 2:1-4 leest en
daarin niet de heerlijke plaats van Israël en de andere volken ziet onder
de komende goddelijke heerschappij? Kan iemand Ezechiël 34:11-31
lezen zonder er zich bewust van te worden dat deze dingen alleen
kunnen gebeuren in een wereld die geregeerd wordt door God? De
komst van een tijd van goddelijke heerschappij was in feite de ‘hoop van
Israël’ (Hand. 28:20). Dat was de belofte die aan de vaders was
gegeven, een belofte waarvan Paulus heeft gezegd: ‘welke onze twaalf
stammen, door voortdurend nacht en dag God te vereren, hopen te
bereiken’ (Hand. 26:7). Centraal punt in deze hoop was de belofte dat er
een opstanding uit de dood zou zijn, voor rechtvaardigen en voor
onrechtvaardigen.

Alle Israëlieten waren op de hoogte van deze waarheid, zij die in het
land leefden en zij die in de verstrooiing leefden. Het volk leefde in die
verwachting (Luc. 3:15), zodat, toen de Here Jezus verscheen en sprak
over ‘het koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen’ (Matt. 4:17), of ‘het
Koninkrijk Gods is nabijgekomen’ (Mar. 1:15), Hij deze uitdrukkingen
niet hoefde uit te leggen. Ze wisten allemaal dat Hij sprak over een tijd
van goddelijke heerschappij op aarde, waarvan al de profeten hadden
gesproken.
We kunnen ons tegenwoordig onmogelijk voorstellen welke emoties de
discipelen hebben ervaren toen de Here tot hen zei: ‘Voorwaar, Ik zeg u,
gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des
mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen
zitten om de twaalf stammen van Israël te richten’ (Matt. 19:28).
De troon van Zijn heerlijkheid is de troon die Hij gevestigd heeft ‘in de
hemel’ (Ps. 103:19). In de Schrift is een troon een zetel, of het centrum
van de macht. En Hij zal uit de hemel over de volken op de aarde
regeren (Ps. 67:5), als de Koning der koningen en de Heer der heren.
Hiermee krijgen we het echte Bijbelse beeld van het koninkrijk Gods in
zijn volmaakte vorm. De Here Jezus regeert over alle volken vanaf Zijn
troon in de hemel. Hij is de Herder Koning (Jes. 40:10,11) en onder Zijn
leiding zal Hij vele koningen op aarde hoeden, waaronder de meest
vooraanstaande koning David zal zijn die in Jeruzalem de nieuwe natie
Israël zal regeren en onder David zullen de twaalf apostelen de twaalf
stammen van Israël hoeden.
De Here Jezus had aan de twaalf alle belangrijke waarheden
onderwezen die zij moesten weten over deze lange periode van
goddelijke heerschappij. Zij waren goede studenten geweest
(Luc. 10:23,24). Bovendien wisten deze mannen dat zij nog steeds de
twaalf stammen zouden richten als ‘de ure der verzoeking (beproeving)’
zou komen ‘over de gehele wereld, om te verzoeken hen, die op de
aarde wonen.’ Daarom wilden zij meer weten; zij wilden meer weten
over de eerstvolgende belangrijke toestand op aarde die zou volgen,
namelijk de dagen van God op aarde. Zij stelden vragen over bepaalde
zaken. Het eerste was: ‘wat is het teken van uw parousia?’ en zij
voegden daaraan toe dat zij onder parousia de voltooiing van de aioon
verstonden. Zoals eerder opgemerkt, is ‘de aioon’ de tijd van Gods
heerschappij waarin al Zijn uitstromingen zouden leiden tot de voltooiing
in de parousia, of de aanwezigheid van God op aarde in de persoon van
Jezus Christus. Dat is de periode die door de theologen van deze
wereld is afgevlakt door er de naam ‘het millennium’ aan te geven.
Er zal een tijd aanbreken waarin de mensen zullen beseffen wat zij
hebben aangericht door deze waarheid van God te belemmeren.

Geleerden in elk Joods centrum, in het verleden en tegenwoordig,
hebben er voortdurend op gewezen dat de zogenoemde ‘kerkvaders’ de
Hebreeuwse Messiaanse leerstelling van het koninkrijk van God op
aarde hebben genomen en het veranderd hebben in een koninkrijk van
God in de hemel. Massa’s mensen hebben het kronkelpad gevolgd dat
deze vaders hebben aangelegd toen zij deze voorstelling maakten van
Gods toekomstige handelingen.
De Bijbelse waarheid van het koninkrijk van God als een tijd van
goddelijke heerschappij op deze aarde is bijna geheel verdwenen uit de
kerkelijke theologie. Zelfs de beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem in
Openbaring 21 is geplunderd om materiaal te krijgen voor de
beschrijving van de kerk in de hemel. De grote aioon van het koninkrijk
wordt nog steeds in belangrijke mate genegeerd door de Bijbeluitleggers
van tegenwoordig. Al Gods kostbare beloften die hierop betrekking
hebben zijn in de duizend jaar van de persoonlijke aanwezigheid van
Christus geperst.
Veel christelijke theologen volgen nog steeds dat kronkelpad. Zij
negeren in de eerste plaats volkomen het koninkrijk van God dat op
aarde zal komen. Vervolgens ontkennen zij dat de heerlijke tijd van Zijn
persoonlijke aanwezigheid (parousia) die het resultaat, of de voltooiing
is van Zijn heerschappij. ‘Waar blijft de belofte van Zijn parousia?’
(II Petr. 3:4). Dat is de vraag die zij stellen in hun bewering dat er geen
profetie bestaat over de dagen van God op aarde. Zij verklaren trots dat
zij ‘amillennialisten’ zijn. Dat is een uitstekende term om vele grote
kerkgenootschappen van deze tijd mee te beschrijven.

