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“In de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de
tijden der eeuwen [chronon aionion]1 beloofd heeft” (Titus 1:2).
Een van Gods meest glorieuze beloften is die van het eeuwige leven, want deze belofte werd gedaan nog voordat Hij de wereld maakte, met zijn tijd en ruimte. Maar hoe kon er iets plaatsvinden
voordat tijd en ruimte begon?
Dezelfde uitdrukking van Titus 1:2 wordt gebruikt in 2 Timotheüs 1:9, “… Zijn eigen voornemen
en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen [chronon aionion]2”.
Evenzo spreekt Romeinen 16:25 over “de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der
eeuwen [chronois aioniois]3 heen verzwegen was”.
Onze geest is opgesloten in tijd en ruimte, en daarom kunnen we ons niet eens iets voorstellen van
“vóór” de tijd, of “voorbij” de ruimte. Niettemin is God de Schepper, en wordt er gezegd “dat de
wereld4 [Hier staat aionas, dat wil zeggen de eonen, de tijd/ruimten] tot stand gebracht is door het
Woord van God” (Hebreeën 11:3).
God schiep ruimte en tijd en alle verschijnselen die in ruimte en tijd bestaan, en het feit dat we dit
niet kunnen begrijpen, bevestigt eenvoudigweg de Schrift. “Wie heeft de Geest van JaHWeH gepeild en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen?” (Jesaja 40:13); “Dit kennen – het is mij te
wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij” (Psalm 139:6).
Maar wat we niet kunnen begrijpen, geloven we gewoon, want God kan niet liegen. Ook al had de
wereld een begin en hadden onze levens elk een begin, de wereld van tijd en ruimte zal nooit eindigen en ons leven zal nooit eindigen, want God zal nooit eindigen! We ontvangen, door geloof, Zijn
onveranderlijke belofte van eeuwig leven, ons gegeven in Christus Jezus, volgens Zijn eigen doel en
oneindige genade voordat de wereld (of tijd/ruimten) begon.
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KJV: “… in hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began”.
KJV: “… which was given us in Christ Jesus before the world began”.
3
KJV: “… according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began”.
4
KJV: “Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God …”
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Appendix: over het fenomeen TIJD (door M.V.)

Tijd kan gemeten worden, een illusie niet!
Een atheïst schreef dat Tijd een “illusie” is, een “mensgemaakte abstractie”. (Hij promoot daarbij
het werk van J.C.N. Smith https://app.box.com/s/sun8fcyp040omf6or3osxv21lctr07bq ):
“There is no time, only now (the present moment): the ‘past’ is no more, and the ‘future’ is not
yet. Time did not originate anywhen, because ‘the flow of time’ is an illusion, brought on by the
fact that we remember stuff (memories, records, fossils, pictures, etc), and by the fact that we
can mentally project into and ‘make plans’ for the yet-to-be-unfolded future”.
Maar is tijd werkelijk een “illusie”? Hoe komt het dan dat tijd gemeten, berekend en aangeduid
kan worden?! Dat kan met gebruikmaking van een klok of een horloge met al dan niet een stopwatchfunctie.
En de tijd kan ook aangeduid worden middels de stand van de “lichten aan het hemelgewelf”, zoals
de zon en de sterren: “En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken
tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van
dagen en jaren!” (Genesis 1:14). Zo heeft God Zijn voorzieningen getroffen opdat wij ons van de
tijd bewust kunnen zijn.
Wij, opgesloten in tijd en ruimte, die ons niets kunnen voorstellen “vóór” de tijd, of “voorbij” de
ruimte, kunnen het fenomeen Tijd niet begrijpen, maar we kunnen ze wel meten, berekenen en aanduiden. Meer moeten wij niet weten.
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm
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