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3 Indien echter ook 
ons evangelie bedekt is, 
is het bedekt bij degenen

die verloren gaan,

zoals ooit Mozes' aangezicht; 3:13
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3 Indien echter ook 
ons evangelie bedekt is, 
is het bedekt bij degenen

die verloren gaan,

nl. in blindheid; :4

2Korinthe 4



4 bij wie de god van deze aeon
de gedachten verblindt 

van de ongelovigen, 
opdat hen niet bestrale, 

de verlichting van het evangelie 
van de heerlijkheid van Christus, 

die Gods beeld is.

= de 'diabolos' die deze aeon beheerst 
> vandaar: een "boze aeon"; Gal.1:4

2Korinthe 4



4 bij wie de god van deze aeon
de gedachten verblindt

van de ongelovigen, 
opdat hen niet bestrale, 

de verlichting van het evangelie 
van de heerlijkheid van Christus, 

die Gods beeld is.

2Korinthe 4

= maakt dan men niet kan
begrijpen/zien



4 bij wie de god van deze aeon
de gedachten verblindt 

van de ongelovigen, 
opdat hen niet bestrale, 

de verlichting van het evangelie 
van de heerlijkheid van Christus, 

die Gods beeld is.

2Korinthe 4

want blind voor het evangelie



4 bij wie de god van deze aeon
de gedachten verblindt 

van de ongelovigen, 
opdat hen niet bestrale, 

de verlichting van het evangelie
van de heerlijkheid van Christus, 

die Gods beeld is.

2Korinthe 4

het evangelie (= het goede bericht)
verdrijft de duisternis



4 bij wie de god van deze aeon
de gedachten verblindt 

van de ongelovigen, 
opdat hen niet bestrale, 

de verlichting van het evangelie 
van de heerlijkheid van Christus, 

die Gods beeld is.

2Korinthe 4

die de dood (=duisternis) teniet 
doet, "de laatste Adam"



4 bij wie de god van deze aeon
de gedachten verblindt 

van de ongelovigen, 
opdat hen niet bestrale, 

de verlichting van het evangelie 
van de heerlijkheid van Christus,

die Gods beeld is.

2Korinthe 4

Gods Ikoon = representeert God

"het evangelie van de heerlijkheid van 
de gelukkige GOD"; 1Tim.1:11
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het Evangelie van 
de heerlijkheid

▪ GOD laat nooit varen 
de werken van zijn 
handen;

▪ heel het mensdom 
wordt gered, 
gerechtvaardigd en 
levend gemaakt;

▪ de dood wordt teniet 
gedaan;

het verduisterde
'Evangelie'

▪ God verdoemt velen 
eindeloos;

▪ enkelingen die voor 
Jezus kiezen worden 
gered, gerechtvaardigd 
en levend gemaakt;

▪ een eeuwige dood 
wacht alle anderen...
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wat is de verduisteringstruc?

hoe heeft het Evangelie zó verdraaid 
kunnen worden?

door slechts één woord te veranderen...

aeon > eeuwigheid



aeonische straf  

> eeuwige straf...



aeonisch oordeel  

> oordeel tot in eeuwigheid 



verderf tot in de aeonen  

> verderf tot in eeuwigheid 



Christus' heerschappij tot in de aeonen  

> heerschappij tot in eeuwigheid 
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worden 
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door van eeuw (aeon), 
eeuwigheid te maken, 

worden 
oordeel, straf, verderf, dood, etc,

in één keer UITZICHTLOOS

= geen begrip van 
"het Evangelie der heerlijkheid..."

igheid



eeuwigheid


