
Openbaring 
Brief aan de kerk



Huishoudelijke mededelingen

 Graag de lijst invullen, voor zover nog 
niet gedaan (naam, adres, 
telefoonnummer, mailadres).

 We hebben 3 corveeërs nodig. Wie meldt 
zich?

 Heeft iedereen de presentatie op de 
website van onze gemeente kunnen 
vinden?



Bijbelkring 19-09-2018

Openbaring - Brief aan de kerk

- 17e samenkomst over ‘De nieuwe hemel en 
de nieuwe aarde’.

- Openbaring 21: 1 t/m 8

- Allen hartelijk welkom, niet in het minst 
de nieuwkomers.



Zingen Psalm 98 vers 4

Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupp'len voor des HEEREN oog:
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.



Bijbelgedeelte voor vanavond

 Openbaring 21: 1 - 8



Terugblik Openbaring 20 (1)
 Komt er een 1000-jarig vrederijk? 

 Misverstand! Er is geen sprake van een rijk; slechts 
van 1000 jaar!

 Voorzichtig! 
 We kunnen niet Schrift met Schrift vergelijken: 

alleen Openbaring 20 spreekt over dit thema. 

 In heel de kerkgeschiedenis is verschillend over dit 
thema gedacht en de voorstanders gaan ook nog eens 
in verschillende richtingen uiteen.

 We volgen de tekst en trekken dan onze conclusie.

 Johannes ziet een engel met een sleutel van de 
afgrond én een zware ketting om er satan mee te 
binden.

 Deze binding is teken en bewijs dat Christus satan 
de baas is: bron van rijke troost voor het geloof.

 Satan wordt 1000 jaar gebonden; vraag is of dit 
getal letterlijk of symbolisch moet worden opgevat.

 Doel van de binding is: voorkomen dat satan de 
volken verleidt tot een massale aanval tegen én 
vernietiging van de kerk. De kerk krijgt een 
adempauze.

 Na 1000 jaar moet satan worden losgelaten. (‘Moet’ 
zegt dat het past in Gods plannen).

 Verder ziet Johannes tronen en die daarop zitten (= 
bloedgetuigen) krijgen macht om te oordelen.

 Van deze bloedgetuigen wordt gezegd dat zij leven. 
Want wie in Christus gelooft, sterft niet.

 De overige doden leven niet: zij leiden een bestaan 
dat de naam ‘leven’ niet verdiend. Aan het eind van 
de 1000 jaar worden zij geworpen in de poel die 
brandt van vuur en sulfer.



Terugblik Openbaring 20 (2)
 Aan het einde van de 1000 jaar wordt satan korte tijd 

losgelaten (hij ontsnapt niet!).
 Sinds de aanval op de vrouw (H. 12) was het zijn doel 

om de kerk te vernietigen. Nu krijgt hij (tijdelijk) die 
ruimte.

 Satan mobiliseert de volken tot een enorme aanval 
tegen de kerk. Op het moment dat de overwinning 
zeker lijkt, daalt vuur van de hemel en vernietigt de 
vijanden.

 Nadat al eerder het beest en de valse profeet in de 
vuurpoel waren geworpen, is het nu de beurt van 
satan. De kop van de slang is verpletterd!

 Satan was al uit de hemel geworpen en wordt nu ook 
voorgoed van de aarde verbannen.

 Daarmee zijn de 1000 jaar om.
 We trekken als voorzichtige conclusie dat de periode 

van 1000 jaar geen betrekking heeft op een aards rijk 
(‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld’), maar 
verbonden is met de geestelijke wereld en een 
periode omvat die bij God bekend is.



 Je kunt tegenwerpen dat er weinig te merken is van de 
binding van satan: hij lijkt geweldig tekeer te gaan.

 De vraag is (ervan uitgaande dat satan gebonden is) hoe 
de wereld er zou uitzien als satan vrij spel had. Een hel 
op aarde! Dat is bij lange na niet het geval.

 Tenslotte ziet Johannes een grote, witte troon. Voor 
het aangezicht van Die daarop zit verdwijnen hemel en 
aarde.

 Daarmee komt er plaats voor de ‘nieuwe’ schepping. 
 Het dodenrijk moet al zijn ‘schatten’ prijs geven. 
 De boeken worden geopend: God gaat samen met ons 

ons leven na!
 Behalve dat de levensboeken open gaan, gaat ook het 

boek des levens open -> wie in de Zoon gelooft, wordt 
niet geoordeeld (Joh. 3:18).



Terugblik Openbaring 20 (3)
 De levensboeken zijn gelezen. Dat oordeel kan

zelfs in het gunstigste geval alleen maar 
vernietigend zijn. Onze beste werken ...

 Wat de doorslag geeft, is of onze naam is 
geschreven in het boek des levens.

 Dit boek wordt eenmaal (Open. 13:8) en in één
adem genoemd met het Lam.

 De beslissende vraag is wie Christus voor ons is en 
welke waarde Hij voor ons vertegenwoordigt. 

 Want: Christus is de spiegel van de uitverkiezing.

 Als het oordeel heeft plaatsgevonden, worden ook 
de dood en het dodenrijk in de vuurzee geworpen.

 Successievelijk zijn draak, valse profeet en satan 
daarin terechtgekomen. Nu verdwijnen ook dood en 
dodenrijk daarin.

 De laatste vijand wordt teniet gedaan!

 Dood en dodenrijk zijn als gevolg van de zonde in de 
wereld gekomen. Alles wat echter gevolg is van de 
zonde(val) verwijnt voor eeuwig in de vuurzee.

 Dit wordt de tweede dood genoemd waaruit geen
opstanding en verlossing ooit plaatsvindt. 



Nieuwe hemel 
en nieuwe 

aarde



Ruimte

 Nadat al Gods vijanden in de 
vuurpoel zijn geworpen en daarmee
voorgoed zijn omgebracht, komt er
ruimte voor een nieuwe schepping.

 Deze daalt neer uit de hemel. Dát
gegeven én het feit dat Johannes 
de nieuwe hemel en aarde in een
vsisioen te zien krijgt (verg. Ex. 
25:40), betekent dat de vernieuwde
schepping bij God al klaar ligt! 



Aarde: woonplaats van de mens

 God heeft de aarde gemaakt
als woonplaats voor de mens. 
Ps. 115:16 ‘Aangaande de 
hemel, de hemel is des 
HEEREN; maar de aarde heeft 
Hij de 
mensenkinderen gegeven.’

 Bij het overlijden van een
gelovige wordt vaak de 
uitdrukking gebuikt: hij /zij is 
naar de hemel.

 De uiteindelijke bestemming
van de verlosten is echter de 
aarde. Matth. 5: 5 ‘Zalig zijn
de zachtmoedigen want zij
zullen het aardrijk beëerven.’



Menselijk leven op 
andere planeten?

 Wat zijn dit voor
apparaten en 
waarvoor dienen zij?



Intelligent 
leven elders 

in het heelal?
Wie vertelt het verhaal

hierbij?



Gespreksvraag

 Denk zo meteen met elkaar eens na
over de volgende vraag:

 ‘Hoe moeten wij (in het licht van de 
plaats die God aan de mens in de 
schepping heeft gegeven) oordelen over 
het zoeken naar sporen van menselijk / 
intelligent leven elders in het heelal?’ 
En: ‘Waaruit komt dit zoeken naar
menselijk leven /menselijke
intelligentie elders in het heelal voort?’ 



Grieks denken

 Het Griekse denken is met name 
onder invloed van Socrates en Plato 
dualistisch.

 Dualistisch betekent dat de 
werkelijkheid gezien wordt alsof ze 
bestaat uit twee ‘lagen’: 

 De vergankelijke aardse
werkelijkheid

 De eeuwigdurende geestelijke
werkelijkheid, de zogenaamde
ideeënwereld waaruit de ziel
voortkomt én naar terugverlangt.



In de gevangenis

 Zoals een gevangene zit 
opgesloten in zijn cel, zo is 
onze ziel tijdens ons aardse
leven gevangen in ons
lichaam.

 Tegen deze achtergrond
betekent ‘verlossing’ niets
minder dan bevrijding van 
de ziel uit het lichaam.

 Voor denkers als Plato was 
de sterfdag zoiets als een
bevrijdingsdag: de ziel
keert terug naar haar
vaderland, de (geestelijke) 
ideëenwereld. 



Invloed
 Dit heidense, Griekse gedachtegoed

heeft zijn invloed uitgeoefend op 
het christelijk denken over het 
stoffelijke en het geestelijke.

 Het behoud van de ziel (ons ‘ik’) is 
wel het belangrijkste (Matth. 10:28 
‘En vreest u niet voor degenen, die 
het lichaam doden, en de ziel niet 
kunnen doden; maar vreest veel 
meer Hem, Die beide ziel en 
lichaam kan verderven in de hel.’).

 Nooit echter spreekt de Bijbel 
minachtend over onze 
lichamelijkheid.

 Op grond van de Bijbel belijden we 
dat Christus de gelovigen heeft 
gekocht met ziel en lichaam beide 
(HC, antwoord 1).



Schepping

 In het begin schiep God de hemel
en de aarde. 

 Van meet af aan zijn hemel en 
aarde op elkaar betrokken. Er is 
geen meer of minder. Deze twee-
eenheid stond ook garant voor de 
omgang van God met de mens en 
omgekeerd.

 Door de zonde is dat alles uit het 
lood geraakt, met scheiding tussen
God en mens en ook tussen hemel
en aarde tot gevolg.

 In de ‘moederbelofte’ wordt deze
scheiding (nog als belofte) 
ongedaan gemaakt. 



Middelaar
 Meestal beperken wij het lijden

en sterven van Christus tot de 
verzoening van de zonden van wie
in Hem geloven.

 Dat is terecht, want dat vormt de 
kern van Christus’ zelfovergave
tot in de dood.

 Christus heeft echter ook de 
kosmos / schepping met God 
verzoend. (Kol. 1: 20 ‘En dat Hij, 
door Hem vrede gemaakt
hebbende door het bloed Zijns
kruises, door Hem, zeg ik, alle
dingen verzoenen zou tot 
Zichzelven, hetzij de dingen, die 
op de aarde … zijn’. )



Hemel en aarde
verenigt …

 Waarschijnlijk is het lied ‘Daar ruist langs de 
wolken een lief'lijke Naam …’ wel bekend.

 De zin ‘Die  hemel en aarde verenigt te saam…’  
onderstreept het Bijbels getuigenis aangaande
het kosmologisch effect van de verzoening door 
Christus: de eenheid, die er vanuit de schepping
al was, door de zonde is verbroken, door de 
verzoening in Christus is hersteld, komt in Gods 
toekomst weer duidelijk aan het licht.

 Dan zal Christus niet alleen Middelaar van Zijn
kerk, maar ook Middelaar van de schepping
blijken te zijn.



Werkelijk nieuw (vs. 1)
 We belijden: God laat niet los het 

werk van Zijn handen.

 Dat geldt juist met betrekking tot 
de herschepping.

 ‘Her’ kan de gedachte oproepen
dat er sprake is van herhaling van 
de schepping.

 Zonder echter het oude los te
laten, schept God werkelijk iets
nieuws.

 Vergelijk het met het 
opstandingslichaam: het is 
hetzelfde lichaam en toch een
heel nieuw, heerlijk lichaam.

 God doet geen nieuwe wijn in 
oude zakken.



De zee was niet
meer (vs.1)

 In de Bijbel gaat van de zee bijna
altijd dreiging uit.

 Model voor die dreiging is het 
beest dat uit de zee opkomt
(Openb. 13).

 In totaal wordt de uitdrukking
‘niet meer’ zevenmaal gebezigd
in Openb. 21 en 22 (de zee, de 
dood, rouw, geween, moeite, 
vloek en nacht).

 Dat zevental benadrukt dat Gods 
nieuwe schepping werkelijk
fonkelnieuw is en dat er niets
negatiefs meer zal zijn



Nieuw Jeruzalem
(vs. 2)



Uit de hemel (vs. 2)
 Ook het nieuw Jerzualem is werkelijk nieuw.

 De stad is niet het resultaat van menselijke
inspanning, maar daalt uit de hemel neer. Het is 
immers de woonplaats van God. En ook van de 
verloste heiligen tussen sterven en opstanding. 

 Dat betekent dat God (weer) bij de mensen woont. 
Wat door middel van de tabernakel en tempel in 
Jeruzalem werd verbeeld, is volle werkelijkheid
geworden.

 De stad is als een bruid, versierd voor haar
bruidegom. Hetzelfde lezen we van de verloste
schare: de bruid van het Lam, beeld van volledige
toewijding aan God.

 Het nieuw Jeruzalem is tegenbeeld van Babylon die 
getekend wordt als een hoer.

 Het beeld van de stad roept bescherming en 
gemeenschap op. Het is één kudde en één Herder.



Tent van God bij
de mensen (vs. 3)

 Zoals de tent van God temidden van 
Israël was, zo woont God temidden van 
Zijn volk.

 Wat voorspel was in Israël, wat voorlopig
vervuld werd in de komst van Christus 
(Hij taberbakelde onder ons, Joh. 1:14), 
is volle werkelijkheid op de nieuwe
aarde.

 God woont temidden van Zijn volk. Hij is 
voorgoed met hen samen.

 Dat wordt benadrukt door het slot van 
vers 3: ‘… Hij zal bij hen wonen…’ dat
betekent: ‘… zij zullen Zijn volk zijn en 
God zelf zal bij hen en hun God Zijn.’ 
We zullen altijd bij de Heere wezen.



Eerste dingen weg (vs. 4)

 Het is alles zo nieuw dat het nauwelijks of 
niet met bestaande termen kan worden
benoemd, maar uitsluitend door middel
van ontkenning:

 Alle tranen afgewist

 De dood is er niet meer

 Geen tranen

 Geen zorgen en moeiten

 Het oude (= het eerste) is voorbijgegaagn, 
het is alles nieuw geworden (Wat geen oog
ooit heeft gezien …)



Schrijf! (vs. 5)

 Die op de troon zat (= aanduiding
van God zelf) spreekt: ‘Zie, Ik
maak alle dingen nieuw.’ 

 Hij spreekt en het is er …

 Johannes krijgt de opdracht om 
alles wat hij ziet en hoort op te
schijven.

 De reden: Gods woorden en daden
zijn waarachtiog en betrouwbaar. 
Je bedriegt je in eeuwigheid niet
als je het met God en Zijn Woord
waagt.



Het is geschied (vs. 6)

 Voor God is wat de toekomst
geldt, even zeker alsof het al is 
gebeurd.

 Heden, verleden en toekomst
zijn van Hem. Hij overziet de 
loop der tijden.

 Alpha en omega (eerste en 
laatste letter van het Griekse
alfabet) staat voor begin en 
einde: dat is Christus –
Middelaar van schepping en 
herschepping. Tegelijk is het 
ook God zelf: vóór Hem was er 
niets en ná Hem zal niets zijn. 



Alle dorst gelest
(vs. 6)

 Het verlangen naar God 
(kenmerkend voor het  
geloofsleven) wordt in de Bijbel
vaak benoemd als ‘dorsten’. 

 Er is ook sprake van ‘dorsten naar
de gerechtigheid’.

 God is de fontein van het levende
water (beeldspraak).

 Alle verlangen naar
God en Zijn gerechtigheid is ten 
volle vervuld in het nieuw
Jeruzalem. Daar zal God zijn alles
en in allen.



Blij vooruitzicht (vs. 7)

 Het uitzicht op de toekomst
die Johannes weergeeft, 
moet voor de gelovigen in 
het strijdperk van dit leven
een geweldige bemoediging
zijn en hen tegelijk
aansporen om te volharden.

 Vandaar de oproep: die 
overwint, zal alles beërven.

 Beërven - kinderen en 
erfgenamen –> het 
verbondsleven komt tot  
volle ontplooiing.



Niet voor ieder
(vs. 8)
 Tot slot volgt een indringende

waarschuwing: niet alle mensen
delen in de heilrijke toekomst die 
Johannes te zien krijgt.

 Het is tegelijk een dringende oproep
tot bekering.

 Het betreft: 

 Vreesachtigen

 Ongelovigen

 Gruwelijken

 Doodslager

 Hoereerders

 Tovenaars

 Afgodendienaars

 Alle leugenaars



Gespreksvragen
1. Hiervóór zagen we dat God de mens een bepaalde plaats in Zijn

schepping heeft gegeven.Welke plaats is dat?  Hoe moeten we in het 
licht daarvan oordelen over het zoeken naar sporen van menselijk / 
intelligent leven elders in het heelal? En: Waaruit komt dit zoeken naar
menselijk leven /menselijke intelligentie elders in het heelal voort, 
denkt u?

2. Wat zegt Romeinen 8 (vs. 19-22) over de schepselen in verband met het 
verlangen naar de wederkomst en vernieuwing van hemel en aarde? 
Wat betekent dit, volgens u? Is dit voor ons herkenbaar of beschamend?

3. Niet alleen Gods kinderen, ook de schepping is verzoend door Christus. 
We noemen dat het kosmologisch aspect van de verzoening. De vraag is 
waarom de schepping ook verzoend moest worden; ze heeft toch niet
gezondigd?

4. Heeft het feit dat Christus’ verzoening ook de schepping omvat
gevolgen voor de manier waarop wij met de schepping omgaan?

5. Er is wat betreft de herschepping sprake van continuïteit (doorgaande
lijn) en discontinuïteit (gebroken lijn). Waarop heeft het eerste
betrekking en waarop het tweede?

6. In vers 8 worden onder meer ‘vreesachtigen’ genoemd als behorend tot 
de mensen die niet delen in de herschepping. Waaraan denkt u bij deze
categorie? Zie voor uw antwoord Matth. 16:25 en Luk. 17:33.



De losse
eindjes

afhechten



Volgende keer: 24-10-2018 D.v.

 Uit de Bijbel: Openbaring 21: 9 - 27

Overige data 
Bijbelkring D.v.:

21-11-2018

12-12-2018

23-01-2019

20-02-2019

06-03-2019

24-04-2019



Zingen Psalm 87 vers 2

Men spreekt van u zeer herelijke dingen,
O schone stad van Isrels Opperheer!
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer,
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen.



Einde van 
deze

presentatie
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