Is er leven na het eeuwige leven?
Door: Anke Pronk-Waterlander

Vreemde titel, hè? Het ‘eeuwige leven’ is toch oneindig? Hoe kan er dan na de eeuwigheid nog iets
zijn? En als ik je nu eens vertel dat de woorden eeuwig en eeuwigheid, die in de Bijbelvertalingen
worden gebruikt, niet eindeloos(heid) betekenen? Heb ik dan je aandacht?
De Bijbel is geschreven in het Hebreeuws (Oude Testament) en in het Grieks (Nieuwe Testament).
Het Hebreeuwse woord voor eeuw is OLAM, het Griekse woord voor eeuw is AION. Op alle plaatsen in
de Bijbel waar je de woorden eeuw, eeuwen, eeuwig, eeuwigheid of eeuwigheden* leest, staat dus in
de oorspronkelijke talen een woord met OLAM of AION erin. Ja, ook in het beroemdste Bijbelvers:
Johannes 3:16!
* Een meervoudsvorm van eeuwigheid? Hoe bizar…
Een OLAM of AION is een (lang) tijdperk met een begin en een einde; het betekent nooit een
eindeloze toestand. In sommige gevallen hebben de vertalers AION zelfs vertaald met wereld,
bijvoorbeeld in Matteüs 12:32; 13:22,39,49; 28:20; Romeinen 12:2; 1Timoteüs 16:17. Het hangt af van
welke vertaling je leest, maar de verwarring wordt alleen maar groter.
Ik begrijp dat je je nu afvraagt welke Bijbelvertaling je eigenlijk nog kunt vertrouwen. Dat is moeilijk
te zeggen. Er zijn op internet Nederlandse Bijbelvertalingen te vinden, die heel dicht bij de Griekse
grondtekst blijven: www.schriftwoord.nl, www.geschriften.nl en www.scripture4all.org, die ook een
Grieks/Nederlandse interlineair heeft.
Er bestaat een Griekse versie van het Oude Testament, de Septuagint geheten, die, naar men zegt,
voor de Joden algemeen gebruik was in de dagen dat Jezus op aarde was en die door Hem en Zijn
discipelen veel gebruikt en geciteerd werd. Daarom ga ik me nu verder bezig houden met het Grieks.
Als vertaling van het Griekse AION kies ik voor: aioon.
In Efeziërs 3:11 is sprake van ‘het eeuwenoude plan’ (NBV) of ‘het eeuwig(e) voornemen’ (NBG en
SV) dat God in Christus heeft gemaakt. In werkelijkheid staat daar in de grondtekst: PROTHESIN TON
AIONON - vertaald is dat: het plan van de eeuwen/aionen. Wij denken bij het woord eeuw aan een
periode van honderd jaar, maar dat hoeft het woord niet persé te betekenen. Denk bijvoorbeeld aan
‘De Gouden Eeuw.’
God heeft een plan gemaakt voor Zijn schepping, waarin Hij Zichzelf aan Zijn schepselen onthult.
Dat plan bestaat uit verschillende eeuwen/aionen, waarin steeds een andere wereldorde van
toepassing is en werkt. AION betekent ook stroming, in de betekenis van de bepaalde loop der dingen,
de heersende gang van zaken, de geest der tijd (tijdgeest). Maar zelfs de vertaling met wereld is
begrijpelijk, tenminste als we denken aan begrippen zoals de sportwereld, de muziekwereld, de
modewereld enz., met ieder zijn eigen kenmerken, rituelen en wetten. Denk ook aan de
verschillende stromingen binnen de kunstwereld. Daarom kunnen we AION het beste uitleggen als
een (lang) tijdperk met een door God bepaalde orde, die alleen voor die periode geldt en die alleen
dat tijdperk beweegt (doet stromen).
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Het eeuwige/aionische leven of straf (ik kom daar later nog op terug) begint niet onmiddellijk na het
sterven. Mensen gaan dan niet naar de hemel of de ‘hel’. Dat is een verzinsel van de Kerk om door
angst gehoorzaamheid af te dwingen. Overledenen zijn dood, zonder enig bewustzijn (Jesaja 38:18;
Prediker 9:5,10). Zij rusten in het graf - of zijn al tot stof vergaan door crematie - tot het moment van
de opstanding, wanneer het Koninkrijk der Hemelen op aarde wordt gemanifesteerd, na de
zogenoemde, huidige genadetijd:
‘..want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn [Christus] stem zullen
horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven,
wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.’ - Johannes 5:28,29 NBG.
Zie ook Daniël 12:2; Handelingen 24:15.
Bovenstaande passage gaat niet over het oordeel bij de grote witte troon, na het zogenoemde
duizendjarig rijk. Deze verzen gaan over het Koninkrijk der Hemelen op aarde, wanneer de mensen
geoordeeld (gericht/bestuurd/onderwezen) zullen worden. Met het Koninkrijk der Hemelen wordt
niet de hemel bedoeld, niet de Kerkgeschiedenis en ook niet het duizendjarig rijk. Het woord
koninkrijk is de vertaling van het Griekse BASILEIA, dat ook vertaald kan worden met soevereiniteit,
autoriteit, heerschappij, koninklijke macht. Het zal gaan om een waarneembare heerschappij van de
hemelen over de aarde. Deze gaat vooraf aan de grote verdrukking, de wederkomst en het
duizendjarig rijk. Het Koninkrijk der Hemelen betreft niet een specifiek gebied, maar een
hartsgesteldheid en geestesgesteldheid (Lucas 17:20,21).
Er zijn nog verschillende andere benamingen voor dit Koninkrijk in de Schrift te vinden: het
Koninkrijk Gods; het laatste der dagen; zeventig zevens (jaarweken); de tijden van verademing; de
jongste dag; de opstanding; de wedergeboorte; het oordeel; de Dag van Christus. Een kleinschalig
voorproefje van het Koninkrijk der Hemelen werd ervaren onder de gelovigen in de Handelingentijd,
na de hemelvaart en de uitstorting van de heilige geest. De voortgang van het Koninkrijk en de
bijzondere gaven van de heilige geest stopten echter toen bekering van heel Israël uitbleef
(Handelingen 28:28).
Het eeuwige/aionische leven is het toekomstige leven op aarde van de gelovigen tijdens de
eeuwen/aionen van het koningschap van Jezus Christus, wanneer er volop kennis zal zijn van God en
Christus (Johannes 17:3). In de eerste fase van het Koninkrijk - vóór de wederkomst - zal Israël zijn
roeping gaan vervullen en de volken gaan onderwijzen over God en Christus. Ieder mens die ooit
geleefd heeft zal weten Wie God is.
Bij de komst van Christus wordt er een eeuw/aioon beëindigd. Er breekt een nieuwe eeuw/aioon aan
- het zogenoemde duizendjarig rijk - die zal eindigen bij het oordeel voor de grote witte troon
(Openbaring 20:11). Vervolgens begint de eeuw der eeuwen/aioon der aionen van de nieuwe hemel en
aarde. Ook tijdens die periode is er sprake van eeuwig/aionisch leven. Daarna volgt de voltooiing van
deze eeuwen/aionen, wanneer de (tweede) dood wordt afgeschaft en Christus het koningschap
overdraagt aan Zijn Vader.
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Daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer
Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. (…) 26De laatste vijand,
die onttroond wordt, is de dood. - 1Korinthiërs 15:24,26 NBG
‘Het einde’ in vers 24 is de vertaling van het Griekse TO TELOS. Maar in een opsomming betekent TO
TELOS de laatste. In de voorgaande verzen somt Paulus de DRIE rangorden op waarin ‘in Christus
allen’ onsterfelijk ZULLEN worden gemaakt (1Korinthiërs 15:23,24). Let op! Op het moment dat
Paulus dit schreef was Christus Zelf al onsterfelijk. Bovendien slaat het nergens op te zeggen dat
Christus in Zichzelf levend gemaakt zal worden! Christus was bij Zijn opstanding dus niet de eerste
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rangorde, maar de Eersteling (letterlijk vertaald: de eerste vrucht van de oogst > 1Korinthiërs 15:20).
Dit komt in de gangbare Bijbelvertalingen niet goed uit de verf. Het Griekse TAGMA dat vertaald is
met rangorde betekent een groep! Er is op dit moment nog geen enkele rangorde onsterfelijk
gemaakt.
De laatste rangorde die onsterfelijk gemaakt wordt, valt samen met de voltooiing van de
eeuwen/aionen van Christus’ koningschap. Het daarbij behorende eeuwige/aionische leven is dan
afgelopen. Dat wil zeggen: die eeuwen/aionen zijn dan beëindigd, het leven niet, want de dood is
inmiddels afgeschaft! (1Korinthiërs 15:26). Alle mensen die tot op dat moment nog in de (tweede)
dood waren zijn dan weer levend geworden én met God verzoend (want wie zou nog vijandig naar
Hem kunnen blijven, nadat Hij hem/haar het onvergankelijke leven heeft gegeven?). Dit is het
moment waarop God ‘alles in allen’ wordt (1Korinthiërs 15:28). Er breekt een geheel nieuwe periode
aan, waarover de Schrift ons niets mededeelt.

Eeuwige straf?
Nu je dus weet dat de term het eeuwige leven geen eindeloos leven betekent, maar leven dat
behoort bij de komende eeuwen/aionen, begrijp je waarschijnlijk ook dat er dus geen sprake kan zijn
van een eeuwige straf in de betekenis van eindeloze straf!
De zogenaamde ‘eeuwige straf’, het verloren gaan, is net zo goed een aionische straf, die niet langer
duurt dan die komende aionen van Christus’ koningschap, alhoewel dat best heel lang kan zijn. Wat
houdt die eeuwige/aionische straf, dat verloren gaan precies in? Dat is dood zijn gedurende (een deel
van) deze eeuwen/aionen en de heerlijkheid daarvan moeten missen. Maar niet voor altijd, want
Christus heeft de dood overwonnen en allen die verloren gaan worden uiteindelijk teruggevonden,
wanneer de (tweede) dood wordt afgeschaft bij de voltooiing van die Koninkrijk eeuwen/aionen.
Zitten die mensen dan niet hun straf uit in ‘de hel’? Nee, want die bestaat niet! Ook dat is een
kwestie van (opzettelijke?) foute vertaling. De ‘hel’ is een van de vele verzinsels van de Kerk, om
mensen angstig en daarmee onder de duim te houden.
De woorden die in de Bijbelvertalingen weergegeven worden met ‘hel’ zijn het Hebreeuwse SHEOL
(graf); het Griekse HADES (ongeziene, dodenrijk), TARTAROO (afgrond, waar engelen die zondigden
worden vastgehouden) en GEENNA (spreek uit als: Ge-enna, de smeulende vuilstortplaats van
Jeruzalem, waar tijdens het Koninkrijk der Hemelen de lijken van rebellen zullen liggen ontbinden
door vuur en wormen).
GEENNA (het dal van Hinnom) was in Jezus’ tijd op aarde ook al een vuilstortplaats voor onder andere

kadavers. Nu is daar een smalle, lieflijke vallei, net buiten Jeruzalem, maar zij zal tijdens het
Koninkrijk der Hemelen opnieuw als vuilstortplaats gaan dienen.
‘Bij het verlaten van de stad zien ze de lijken van hen die tegen Mij in opstand kwamen:
de worm die aan hen knaagt zal niet sterven, en het vuur waarin ze branden zal niet
doven; ze worden verafschuwd door alles wat leeft.’ - Jesaja 66:24 NBV
Maar hier staat toch duidelijk dat de worm niet zal sterven en het vuur niet zal doven? Inderdaad,
maar er staat niet dat de worm nooit zal sterven en dat het vuur nooit zal doven. De worm blijft leven
zolang hij lijken te eten krijgt en het vuur blijft branden zolang er brandbaar materiaal op gegooid
wordt, maar NIET VOOR ALTIJD !!
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Zowel GEENNA als de poel des vuurs (de Dode Zee), beide beter bekend als ‘de hel’, zijn volgens mij
bedoeld als toekomstige massagraven totdat de (tweede) dood definitief wordt uitgeschakeld
(1Korinthiërs 15:26). Na de verwoesting van Sodom en Gomorra vonden er regelmatig erupties van
vuur plaats in de Dode Zee en er werden zwaveldampen waargenomen. Dat was nog steeds het
geval toen Jezus op aarde was en ook in de tijd dat Johannes Openbaring schreef. Ik vermoed dat
Johannes daarom niet hoefde uit te leggen waar die poel zich bevindt, dat wisten zijn lezers
gewoon! De Dode Zee is pas zo’n 250 jaar relatief rustig, maar zou door een aardbeving zo weer
actief kunnen worden.

Samengevat
Alle mensen zullen uit de dood opstaan en op aarde onderwijs krijgen over God en Christus (Psalm
86:9). Dat onderwijs zal gegeven worden door Israël, daartoe is dit volk uitverkoren (Exodus 19:6;
1Petrus 2:9; Openbaring 1:6). Velen echter zullen na verloop van een lange, gezegende tijd afvallig
worden. Zij zullen in opstand komen tegen de hemelse heerschappij (Psalm 2:1-5) en overtuigd
worden door de leugen van de antichrist (1Johannes 2:18,22; 4:3; 2Joh.7). Deze afvalligen zullen
sterven gedurende het Koninkrijk der Hemelen of tijdens de komst van Christus. Zij zullen de
duizendjarige eeuw/aioon missen (verloren gaan). Bij het oordeel bij de grote witte troon
(Openbaring 20:11-14) zal blijken dat sommigen van hen niet geschreven staan in het boek des
levens. Deze mensen zullen opnieuw sterven en de volgende, heerlijke eeuw/aioon van de nieuwe
hemel en aarde, met het uit de hemel neergedaalde Jeruzalem, niet meemaken (verloren gaan). Zij
zullen pas weer levend, onsterfelijk (laatste rangorde) en met God verzoend worden wanneer
Christus het Koninkrijk overdraagt aan Zijn Vader en de dood definitief wordt uitgeschakeld
(1Korinthiërs 15:24-26).
De mensen die gedurende het Koninkrijk der Hemelen in Christus gaan geloven en zullen volharden
tot het einde van de eeuw/aioon die afloopt bij de komst van Christus, behoren tot de tweede
rangorde die onsterfelijk gemaakt wordt. Dat gebeurt op het moment dat zij Christus tegemoet
gaan in de lucht om Hem te verwelkomen (1Tessalonicenzen 4:16,17).
En hoe zit het met de gelovigen uit Bijbelse tijden en daarna? Zij die behoren tot het Lichaam van
Christus tot op de huidige dag? Deze gelovigen zijn uitverkoren tot verheven posities in het
Koninkrijk der Hemelen. Zij zijn de eerste rangorde die onsterfelijk zal worden gemaakt bij de
aanvang van het Koninkrijk, na de genadetijd. ‘..de levende God, die de redder is van alle mensen,
bovenal van de gelovigen’ (1Timoteüs 4:10 NBV). Bovenal van de gelovigen, omdat zij gered zijn
voor de volle duur van het eeuwige/aionische leven van het Koninkrijk! Hiertoe hebben zij van God
geloof ontvangen, (ver) vóór de komst van het Koninkrijk. Dit is een genadegave van God, geen
eigen verdienste van de gelovigen! (Efeziërs 2:8,9).

*******
www.pronk-stukjes.nl
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