
  



  

eeu·wig (bn.) 
1 begin noch einde hebbend => 
eeuwigdurend, perpetueel 
2 tot vervelens toe voortdurend => eindeloos

 
eeu·wig·heid (de ~ (v.), -heden) 
1 eindeloze duur => oneindigheid 
2 tijd die zeer lang schijnt 



  



  

“vóór de aeonen”

“vóór aeonische tijden”

“de aeonen gemaakt”

“het einde van de aeoon”

“de einden der aeonen”

“de voleinding der aeonen”

enz.



  

Winkler Prins' Encyclopedie: 

"Aion, aeoon betekent niet eindeloze duur maar 
tijdperk". 



  

de Korte Verklaring:

"Bovendien bedenke men dat het woord 'eeuwig' 
in het Hebreeuws in den regel niet den zin heeft 
dien wij er aan plegen te hechten. Het drukt 
slechts uit een lange tijd, 



  

Bijbelse Encyclopedie:

 
"Het Hebreeuwse 'olam' waarvan in het OT 
'eeuwigheid' de vertaling is, is verwant met een 
werkwoord dat 'verbergen' betekent. Het duidt 
dan ook iets aan dat in het verleden of in de 
toekomst (nog) verborgen is... Het heeft dus de 
betekenis van een zeer lange tijd.” 



  

twee keer in het OT



  

1. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als 
broeders ook tezamen wonen.
(…)
3. Het is als dauw van de Hermon, die 
nederdaalt op de bergen van Sion. Want 
daar gebiedt de HERE de zegen, leven tot 
in de eeuw[igheid].

Psalm 133 



  

2 … eer de bergen geboren waren, en Gij aarde 
en wereld hadt voortgebracht, ja, van 
eeuw[igheid] tot eeuw[igheid] zijt Gij God.

Psalm 90



  

2 … eer de bergen geboren waren, en Gij aarde 
en wereld hadt voortgebracht, ja, van 
eeuw[igheid] tot eeuw[igheid] zijt Gij God.

Psalm 90

7 dan wil Ik u op deze plaats, in het land dat Ik 
aan uw vaderen gegeven heb, laten wonen van 
eeuw tot eeuw.

Jeremia 7    



  

1 Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote 
vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en 
er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals 
er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op 
die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: 
al wie in het boek geschreven wordt bevonden.
>>>

Daniël 12



  

2. Velen van hen die slapen in het stof der aarde, 
zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en 
genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.
3. En de verstandigen zullen stralen als de glans 
van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid 
hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en 
altoos.

Daniël 12

le chai olam  = tot leven der eeuw

olam wa ed = voor de eeuw en verder



  

de eerste keer in het NT



  

16 En zie, iemand kwam tot Hem en zeide: 
Meester, wat voor goed moet ik doen om het 
eeuwige leven te verwerven?
(…)
28 Jezus zeide tot hen: 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 Israel te richten.

Matteüs 19



  

29 En een ieder, die huizen of broeders of 
zusters of vader of moeder of kinderen of 
akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal 
vele malen meer terugontvangen en het 
eeuwige leven erven.

Matteüs 19

30 …. of hij zal vele malen meer ontvangen in 
deze tijd en in de toekomende eeuw het in de toekomende eeuw het 
eeuwige leveneeuwige leven. 

Lucas 18 



  

de tweede keer in het NT



  

30 Wanneer dan de Zoon des mensen komt in 
zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan 
zal Hij plaats nemen op de troon zijner 
heerlijkheid.
31 En al de volken zullen voor Hem verzameld 
worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, 
zoals de herder de schapen scheidt van de 
bokken... >>>

Matteüs 25



  

(…)
45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: 
Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van 
deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook 
aan Mij niet gedaan.
46 En dezen zullen heengaan naar de eeuwige 
straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige 
leven.

Matteüs 25



  

1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, 
wanneer Ik een keer zal brengen in het lot 
van Juda en van Jeruzalem,
2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren 
naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar 
met hen in het gericht treden ter oorzake 
van mijn volk en van mijn erfdeel Israel, 
dat zij onder de volken verstrooid hebben, 
terwijl zij mijn land verdeelden…

Joël 3



  

19 En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij 
verblijden over mijn volk. (…) 
20 Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die 
slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, 
die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling 
zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar 
zal eerst als honderdjarige door de vloek 
getroffen worden.
21 Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, 
wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten;

Jesaja 65



  

22. zij zullen niet bouwen, opdat een ander er 
wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het 
ete, want als de levensduur der bomen zal de 
leeftijd van mijn volk zijn en van het werk 
hunner handen zullen mijn uitverkorenen 
genieten.
23 Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen 
kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige 
dood, want zij zullen een door de HERE 
gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen 
met hen.

Jesaja 65



  

het bekendste vers in de Bijbel



  

14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn 
verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des 
mensen verhoogd worden,
15 opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig 
leven hebbe.
16. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe.
17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde.

Johannes 3 



  

36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 
leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam 
is, zal het leven niet zien, maar de toorn 
Gods blijft op hem.

Johannes 3 

23  ... en het zal geschieden, dat alle ziel, 
die naar deze profeet niet hoort, uit het 
volk zal worden uitgeroeid.

Handelingen 3 



  

1 Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel 
en zeide: Vader de ure is gekomen; verheerlijk 
uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke,
2  gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle 
vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, 
eeuwig leven te schenken.
3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, 
de enige waarachtige God, en Jezus Christus, 
die Gij gezonden hebt.

Johannes 17



  

9  ….  de aarde zal vol zijn van kennis des 
HEREN, zoals de wateren de bodem der zee 
bedekken.
10 En het zal te dien dage geschieden, dat de 
volken de wortel van Isai zullen zoeken, die zal 
staan als een banier der natien, en zijn rustplaats 
zal heerlijk zijn.

Jesaja 11



  

46 Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: 
Het was nodig, dat eerst tot u het woord Gods 
werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het 
eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu 
wenden wij ons tot de heidenen (…)
48 Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden 
zij zich en verheerlijkten het woord des Heren; en 
allen, die bestemd waren ten eeuwige leven, 
kwamen tot geloof….

Handelingen 13



  

1 Paulus, een dienstknecht van God, een apostel 
van Jezus Christus, naar het geloof der 
uitverkorenen Gods en de erkentenis van de 
waarheid, die naar de godsvrucht is,
2 in de hoop des eeuwigen levens, dat God, die 
niet liegt, voor eeuwige tijden beloofd heeft …

Titus 1 



  

15 Dit is een getrouw woord en alle aanneming 
waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen 
is om zondaren te behouden, onder welke ik een 
eerste plaats inneem.
16 Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat 
Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn 
ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een 
voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden 
vertrouwen ten eeuwigen leven.
17 De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, 
de onzienlijke, de enige God, zij eer en 
heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

1Timotheüs 1



  

12 Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp 
naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook 
geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden 
hebt voor vele getuigen.
13  Ik beveel u voor God, Die alle ding levend 
maakt, en [voor] Christus Jezus, Die onder 
Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft,
14 Dat gij dit gebod houdt …

1Timotheüs 6 SV 



  

22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen 
ook in Christus allen levend gemaakt worden.
23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als 
eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn 
komst;
24 daarna het einde, wanneer Hij het 
koningschap aan God de Vader overdraagt, 
wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en 
kracht onttroond zal hebben.
25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al 
zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.

1Korinthe 15



  

26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de 
dood,
27 want alles heeft Hij aan zijn voeten 
onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles 
onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die 
Hem alles onderworpen heeft.
28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook 
de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die 
Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles 
in allen.

1Korinthe 15



  

“de aioon van deze wereld”
Efeze 2:1
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“de toekomende aionen”
Efeze 2:7
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Christus “zal … heersen 
tot in de aionen”
Lucas 1:33
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“de voleinding der aionen”
Hebreeën 9:26
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als “de laatste vijand, 
de dood wordt teniet gedaan”
1Korinthe 15:26
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“… opdat God zij alles in allenalles in allen”
1Korinthe 15:28
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