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Maar dezen waren edeler 
dan degenen in Thessalonika 
daar zij het woord ontvingen 

met alle bereidwilligheid
en dagelijks nagingen in de Schriften

of deze dingen zó waren.

-Handelingen 17 vers 11-
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❑ GOD realiseert dit plan door "de Christus" (:9):
▪ = de Eersteling uit de doden (:20);
▪ het geheim is (3:6):

"de Christus" = hoofd én lichaam (de 'ekklesia').

❑ de gelovigen van de ekklesia zijn uitverkoren (:4) 
en voorbestemd tot 'zoonstelling' (:5):
▪ om "tot in de volheid van de tijdperken" (:10) 

"het al" onder één Hoofd samen te vatten;
▪ uitverkiezing is exclusief,

GODS voornemen is all-inclusive.
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❑ de tijden van de aionen in de Efeze-brief:

▪ GOD heeft een "plan van aionen" (3:11);
eeuwig voornemen (SV en NBG51)

▪ "vanaf de aionen her" (3:9);

▪ "de aion van deze wereld" (2:2);

▪ "de toekomende aion" (1:21);

▪ "de komende aionen" (2:7);

▪ "tot in... de aion van de aionen" (3:21)
tot alle eeuwigheid (SV)





Want allen zondigden, 
en hebben tekort 

van de heerlijkheid van God
en worden om niet gerechtvaardigd, 

in de genade van Hem, 
door de verlossing 

die in Christus Jezus is, 

-Romeinen 3 vers 23 en 24-



Zo dan, 
zoals door één misstap 

voor alle mensen
tot veroordeling [was], 

zo ook door één rechtsuiting 
voor alle mensen

tot rechtvaardiging van leven.

-Romeinen 5 vers 18-



... opdat in de naam van JEZUS 
alle knie zou buigen, 

van hemelsen, aardsen en onderaardsen,
en alle tong zou instemmen 
dat Jezus Christus Heer is, 

tot heerlijkheid van God, de Vader.

-Filippi 2 vers 10 en 11-



Want evenals in Adam allen sterven, 
zó zullen ook in Christus 

allen levend gemaakt worden.
Ieder echter in de eigen rangorde. 

Als eersteling Christus. 
Vervolgens degenen van Christus 

in zijn parousia.
Daarna het einde, 

wanneer hij zou overdragen 
het koninkrijk aan de God en Vader. (...)

Want hij moet als koning heersen 
totdat hij zou plaatsen 

al de vijanden onder zijn voeten.
De laatste vijand 

die teniet gedaan wordt is de dood.
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