
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 24-10-2018

Openbaring - Brief aan de kerk

- 18e samenkomst over ‘Het nieuw 
Jeruzalem’.

- Openbaring 21: 9 t/m 27

- Allen hartelijk welkom.



Zingen Psalm 135 vers 12

Sion, loof met dankb're stem
God, uw HEER, die eeuwig leeft,
En het schoon Jeruzalem,
Door Zijn woning luister geeft;
Loof Hem, voor uw heilrijk lot;
Loof al juichend uwen God!



Bijbelgedeelte voor vanavond

 Openbaring 21: 9 - 27



Terugblik Openbaring 21 (1)
 Als al Gods vijanden zijn weggedaan, komt er ruimte

voor een nieuwe schepping.

 De uiteindelijke bestemming van de verlosten is de 
aarde.

 Hemel en aarde, God en mens zijn vanaf het begin op 
elkaar betrokken.

 De aarde en het lichaam zijn evenzeer door Christus 
verlost als de ziel. Christus is ook 
Scheppingsmiddelaar.

 Hoewel de nieuwe schepping werkelijk nieuw is (en 
geen kopie van de eerste schepping) wordt het oude 
dwars door de vernieuwing heen bewaard.

 De nieuwe werkelijkheid is zo onvoorstelbaar dat er 
alleen door middel van ontkenning (wat het niet is) 
woorden aan gegeven kunnen worden.

 Het nieuw Jeruzalem is niet alleen tegenbeeld van 
Babylon, maar vooral uitbeelding van het ongestoorde 
samenzijn van God en Zijn volk (herinneringen aan 
tabernakel en tempel).

 Dat deze toekomst reeds werkelijkheid is bij God wordt 
gegarandeerd door de naam Alpha en Omega.

 ‘Alle dorst is gelest’ drukt de vervulling  uit van alle 
verlangens naar God en Zijn gerechtigheid.

 Deze verwachting geeft moed om te volharden.

 Met een ernstige waarschuwing (dat niet ieders 
toekomst in het nieuw Jeruzalem is), die tegelijk een 
indringende oproep tot bekering is, sluit dit gedeelte 
af.



Gedicht ‘Tranen’ 
Een troost …
te weten
dat mijn tranen
niet ongezien
vergoten en
vergeten zijn.

Bewaard
in een fles
opgeschreven 
in Uw boek
geteld zelfs
Heer door U.

Een troost
te weten 
dat mijn pijn en
mijn verdriet
aan u niet zonder
meer voorbij gaan.

En alle tranen 
die nog stromen 
zonder troost
en zonder
recht gedaan 
te zijn,

ze zullen eens
voorgoed en
door God Zelf
afgewist,
de pijn 
verbonden zijn.

Ja,
op die dag
die grote dag
zal Jezus
Heerser over
alles zijn.

De strijd voorbij
geen smart
geen dood;
dan zullen 
tranen enkel
vreugdetranen zijn!



Bruid van het Lam (vs 9 
en 10)

 Dienaren van God spreken altijd met twee woorden: 
oordeel en genade.

 Johannes ziet het tegendeel van het Babylonvisioen: 
bruid tegenover hoer.

 Het nieuw Jeruzalem, de gemeente van Christus is bruid
en vrouw tegelijk. Bruid: zuiver en lieflijk. Vrouw: ze 
behoort haar Zaligmaker volledig toe en deelt in al Zijn
gaven.

 Het Babelvisioen bracht Johannes naar de woestijn. Het 
visioen van het nieuw Jeruzalem op een hoge berg.

 Bergen nemen in de Godsopenbaring een bijzondere
plaats in.

 Tegenover het onheilige Babylon staat het heilige
Jeruzalem.

 Het nieuw Jeruzalem is geen product van menselijke
ontwikkeling (zoals Babylon), maar Gods werk (daalt
neer uit de hemel).



Heerlijkheid van 
God (vs. 11)

 Mensen worden verzwolgen door de glans van 
Gods heerlijkheid (God tot Mozes: ‘Mij kan
geen mens zien en leven’; de hogepriester
moest een rookgordijn leggen in het heilige
der heiligen op grote verzoendag; Jesaja in 
zijn roepingsvisioen: ‘Wee mij, ik verga …’).

 Gods heerlijkheid doorstraalt echter heel de 
nieuwe schepping, zoals de glans van Gods 
heerlijkheid op het gezicht van Mozes was en 
op Jezus tijdens Zijn verheerlijking.

 Johannes zoekt naar een beeld om die 
heerlijkheid te benoemen: de glans van de 
steen jaspis. 



Twaalf poorten (vs. 12,13)
 De stad heeft een grote, hoge muur: 

veiligheid. Die beveiliging is niet meer
nodig, maar verbeeldt de ondergang
van alle vijanden.

 Twaalf poorten. Aan iedere zijde drie
vanwege de geweldige lengte/ breedte
van de stad.

 De gedachte aan veiligheid wordt
versterkt door het feit dat in iedere
poort een engel als wachter staat. Dat
zegt iets als we weten dat één engel in 
staat was satan te binden.

 De poorten vermelden de namen van de 
12 stammen van Israël: vervulling van 
al Gods heilsbeloften van oude en 
nieuwe verbond.

 Dat aan elke zijde drie poorten zijn, 
garandeert dat de inwoners van het 
hemels Jeruzalem van alle kanten
komen om de stad te bevolken -> de 
ruimte van het zaligworden.



Twaalf fundamenten 
(vs. 14,15)

 Het vaste fundament van het nieuw
Jeruzalem (2 Tim. 2:19) is beeld
van de vastheid van de verlossing.

 De namen van de twaalf stammen
van Israël zijn geschreven op de 
poorten, die van de twaalf
apostelen op de fundamenten: het 
heil is gegarandeerd in de beloften
aan Israël en die van het nieuwe
verbond. 

 De gouden meetlat dient om 
Johannes bewust te maken van de 
enorme omvang van de stad.



Vierkant (16,17)

 De maten van de stad (lxbxh) zijn volmaakt: zuivere
kubusvorm.

 Een stadie (= lengte van de renbaan in een stadion) is 
190 meter. 12.000 x 190 m = 2.280 km (ter illustratie: 
de afstand Amsterdam – Moskou = 2.151 km en dat
lxbxh!). Werkelijkheid of symboliek?

 Het heilige der heiligen had eveneens de maten van 
een kubus: symbool van de volmaakte woonplaats van 
God. Zo zijn ook de maten van het nieuwe Jeruzalem
beeld van de volmaakte woonplaats van God bij de 
mensen.

 De getallen symboliseren ook de volmaakte vormgeving
en de enorme ruimte van het nieuw Jeruzalem. 

 Wie een vierkant ter grootte van de afstand A’dam –
Moskou (op schaal) op een atlas legt, ontdekt dat dit
vierkant ongeveer het hele toenmalige Romeinse Rijk
bedekt. Dat was de hele toen bekende wereld (Luk. 
2:1)! M.a.w. heel de wereld wordt stad van God.



Muur en stad (vs. 18)
 De muren worden gevormd door de ontelbare

edelstenen -> jaspis.
 Al eerder (4:3 en 21:11) werd Gods heerlijkheid

vergeleken met de steen jaspis.
 De muur straalt dus de heerlijkheid uit van God, 

die in het nieuw Jeruzalem Zijn woning heeft.
 De stad zelf is van het zuiverste goud: het edelste

metaal, van vreemde smetten vrij.
 Het goud is zo zuiver dat het vrijwel doorzichtig

is. Gods heerlijkheid straalt door alles heen, zoals
zonlicht door glas.

 Deze doorzichtigheid geldt ook het wezen van 
God. Voor het ongeloof is God een raadsel. Ook 
voor gelovigen handelt God vaak raadselachtig en 
komt het meer aan op volgen en vertrouwen dan 
begrijpen.

 In het nieuw Jeruzalem komt de voor aardse
begippen raadselachtige leiding van God aan het 
licht als zonneklaar en transparent. ‘In Hem, mijn
vaste rots, is het onrecht nooit gevonden.’ 



De fundamenten van de stad (vs. 19, 20)
 Vermoedelijk bestaan de fundamenten uit twaalf

lagen boven elkaar, die doorlopen aan alle vier de 
zijden van de stad.

 De namen van de edelstenen zijn door de eeuwen
heen niet gelijk. Het is voor een deel gissen óf en 
wélke hedendaagse edelstenen worden bedoeld.

 Wel valt op dat 8 van de genoemde edelstenen die in 
vers 19 en 20 (in het Griekse NT) worden genoemd
dezelfde namen hebben als die genoemd worden in 
de LXX (de Septuaginta of Griekse vertaling van het 
OT) bij de vermelding van de stenen op de borstlap
van de hogepriester.

 Het beeld ontstaat van een gouden stad met rondom
een muur van jaspis, die rust op een fundament van 
de mooiste en duurste edelstenen. Anders gezegd: de 
schoonheid en heerlijkheid van de stad zijn
onbeschrijflijk.

 In Ezechiël (28:13) worden edelstenen met het 
paradijs verbonden, iets waartoe de 
paradijsgeschiedenis aanleiding geeft (Gen. 2:12 
noemt het paradijs het land van goud en sardonix).



Poorten als parels (vs. 21)

 De poorten bestaan uit parels. Gelet op de 
afmetingen van de stad moeten dat parels
zijn geweest van een omvang die alle
menselijk begrip te boven gaat. 

 Niet alleen de stad zelf, ook de straten zijn
van zulk zuiver goud dat het als
doorschijnend glas is. Weer wordt de 
transparantie benadrukt.

 De vergelijking dringt zich op met de tempel
van Salomo waarvan de vloer overtrokken
was met goud (1 Kon. 6:20). Die vergelijking
wordt echter tegengesproken door de 
vermelding in vers 22 dat er geen tempel in 
het nieuw Jeruzalem te vinden is.



Geen tempel (vs. 22)
 Een stad zonder kerktorens – dat is 

geen goed teken: daar is God afwezig.

 Hoewel in het nieuw Jeruzalem de 
tempel ontbreekt, geldt het 
tegenovergestelde: heel het 
(samen)leven en alle arbeid is aan God 
gewijde dienst.

 God is in Christus present als een
verzoend God. Daarop wijst de 
aanwezigheid van het Lam.

 De verzoening is realiteit en 
tempeldienst is voltooid verleden tijd. 

 Het hele leven en alle arbeid staan in 
het teken van dankbare
gehoorzaamheid en dienst aan God. 

 Hier geldt voluit: Immanuel = God met 
ons.



Geen zon en maan
(vs. 23)

 God bewoont een ontoegankelijk licht: 
geen mens kan het verdragen (1 Tim. 
6:16).

 Als echter alle gelovigen aan Christus 
gelijkvormig zullen zijn (en Gods 
heerlijkheid kunnen verdragen), zal God 
het nieuw Jerzualem met Zijn glans 
verlichten en wordt de belofte van Jesaja
60:19 en 20 vervuld.

 De herschepping overtreft op dit punt de 
schepping (van licht en lichtdragers).

 Juist op dit punt komt de tegenstelling
met Babylon scherp aan de dag. Daarin
zal nooit meer een kaars schijnen
(18:23), terwijl in het nieuw Jeruzalem
geen kaars meer nodig zal zijn.



Volken … (vs. 24)

 Het nieuw Jeruzalem is 
internationaal en multicultureel.

 Toch is het één kudde en één
herder.

 De kennis van de oorsprong
verdwijnt niet: de grote schare is 
afkomstig uit alle volken en 
talen. 

 De heerlijkheid en eer die de 
koningen inbrengen, geldt niet
zozeer henzelf, maar het Lam 
Gods.

 Psalm 87 is ten volle waar
geworden.



Geen nacht (vs. 25 en 26)

 Een dubbele ontkenning in het Grieks vermeldt dat de 
poorten niet gesloten worden (nooit meer).

 Dag en nacht zullen de poorten geopend zijn om twee 
redenen:
 Er zijn geen vijanden meer

 Er is geen nachtelijke bedreiging meer

 Nog eens wordt benadrukt (zoals in vers 24) dat de eer
en heerlijkheid van de volken in de Godsstad worden
gebracht. 

 Dat slaat op de aanbidding en volledige toewijding aan
God.

 Sommige uitleggers veronderstellen dat ieder volk dat op 
zijn eigen manier en naar zijn eigen aard doet. 

 Dat zou betekenen dat de variëteit van de schepping in 
het nieuw Jeruzalem behouden blijft. 



Boek des levens (vs. 27)

 Met een dubbele ontkenning wordt meegedeeld
dat in de Godsstad niets en niemand
binnenkomt dat / die ontreinigt…

 Zonde is onreinheid. De reiniging door het 
bloed van Christus is nodig.

 Hetzelfde geldt van gruwel: verbonden met 
afgodendienst, occultisme, ontucht.

 Ook geldt het voor wie de leugen liefheeft en 
doet.

 Doorslaggevend is niet of we volmaakt zijn, wel
of onze naam is geschreven in het boek des 
levens van het Lam.

 Daarbij geeft de verhouding tot het Lam de 
doorslag.



Gespreksvragen
1. Wat betekent het voor ons dat de hele wereld stad van God wordt? Welke

opdracht van de Heere Jezus aan Zijn discipelen staat hiermee in verband
(Matth. 28:19)? Wordt die opdracht door onze gemeente voldoende in  praktijk
gebracht? Geef eens voorbeelden. Hoe vult u persoonlijk die opdracht in (zie
HC v+a 32 ‘Waarom wordt u een een christen genoemd?’ ‘Opdat ik Zijn Naam 
belijde…’).

2. Iemand heeft eens gezegd: ‘Al kunnen we God niet begrijpen, vertrouwen kun
je Hem altijd’. Bent u het hiermee eens? Ervaart u spanning tussen het niet
kunnen begrijpen en toch volgen van Gods leiding? Wat werkt die spanning bij u 
uit? Wat betekent het in dit verband dat in het nieuw Jeruzalem Gods handelen
doorzichtig als glas zal zijn? Iemand verwoordde het eens zo: ‘Dan zullen we de 
bovenkant van het borduurwerk zien nadat we tijdens ons aardse leven
uitsluitend de onderkant zagen’. Wat is daarmee gezegd?

3. Telkens komt op cruciale momenten in de Openbaring de verkiezing om de 
hoek kijken. Zo ook in Openb. 21:27. Alleen de uitverkorenen zullen het nieuw
Jeruzalem bevolken. Hoe ziet u de verkiezing: als ruimte of als bedreiging? En 
waarom ziet u de verkiezing zoals u die ziet? Wat is in uw ogen de relatie van 
de uitverkiezing tot Jezus Christus?

4. Welke aspecten van het nieuw Jeruzalem hebben u aangesproken en waarom?



De losse
eindjes

afhechten



Volgende keer: 21-11-2018 D.v.

 Uit de Bijbel: Openbaring 22: 1 - 5

Overige data 
Bijbelkring D.v.:

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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