
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 21-11-2018

Openbaring - Brief aan de kerk

- 19e samenkomst over ‘Het nieuw 
Jeruzalem’.

- Openbaring 22: 1 t/m 5

- Allen hartelijk welkom.



Zingen Psalm 42 vers 1

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?



Bijbelgedeelte voor vanavond

 Openbaring 22: 1 - 5 



Terugblik Openbaring 21 (2)
 Het nieuw Jeruzalem en Babel vormen in elk opzicht

volstrekte tegenpolen.

 Gods heerlijkheid, die aldoor verborgen was omdat 
geen mens het daarin uithoudt, doorstraalt heel de 
nieuwe schepping en komt vooral in het nieuw 
Jeruzalem (als beeld van het samenwonen van God en 
mensen) tot uiting.

 Twaalf poorten geven toegang tot het nieuw 
Jeruzalem en illustreren de ruimte van het zalig 
worden. Ze illustreren tevens de geweldige omvang 
van de stad.

 Engelen als wakers verbeelden de veiligheid van de 
stad.

 De stad heeft volmaakte vormen en is een kubus 
(lxbxh zijn gelijk). Deze maten drukken ook uit dat 
heel de wereld stad van God zal zijn.

 Het goud als glas symboliseert de transparantie van 
God: Hij is eenvoudig.

 De muren van de stad rusten op 12 fundamenten 
(verwijzing naar de 12 apostelen) en hebben poorten 
van parels. Alles in overtreffende trap om de 
bovenaardse schoonheid van de Godsstad uit te 
beelden.

 De stad heeft geen tempel omdat de verzoening is 
geschied en God niet meer gescheiden van de mensen 
woont.

 Zon en maan zijn ook niet meer nodig, want de mensen 
die er binnenkomen, wandelen in het licht van God.

 De heerlijkheid en eer der volken duidt wellicht op de 
variëteit in de schepping.

 Alleen wie geschreven is in het boek des levens van het 
Lam komt in het nieuw Jeruzalem.



Rivier van het water des levens (vs. 1)

 In een nieuw visioen wordt
Johannes bijzonder bepaald
bij de rivier van levend water, 
die door het nieuw Jeruzalem
stroomt

 Deze rivier ontspringt aan de 
troon van God.

 Dit is een veelzeggend beeld
en als zodanig vervulling van 
verschillende profetieën: o.a.
Ezech. 47, Zach. 14: 8 en Joël 
3: 18.



Spraakverwarring (vs.1)
 Let op het verschil in Bijbels spreken tussen

‘levend water’ en ‘water des levens’. 

 De tegenstelling tussen beide komt duidelijk
aan het licht in de ontmoeting tussen Jezus en 
de Samaritaanse vrouw (Joh. 4). 

 De vrouw vraagt waar Jezus het levend (= 
stromend) water vandaan heeft (vs. 11) omdat
Hij niets heeft om water te putten.

 Als Jezus spreekt over het water dat Hij geeft, 
belooft Hij dat dit een fontein zal worden die 
opspringt tot in het eeuwige leven voor degene
die ervan drinkt (vs. 14). 

 In het eerste geval betreft het stromend water, 
in het tweede geval is het de gave van het 
eeuwige leven.  

 Het verschil wordt tot uitdrukking gebracht met 
de wooorden ‘levend water’ en ‘water des 
levens’. 



Tempelvisioen Ezechiel (Ez. 47)
 Ezechiël ziet in zijn visioen van de nieuwe tempel water stromen

van onder de voet van het altaar.

 Het altaar (zonder verdere aanduiding) is vrijwel altijd het 
brandofferaltaar waarop verzoening geschiedt.

 Dit (reinigende en vernieuwende) water stroomt vanuit de tempel
naar het oosten in de Jordaan en via de Jordaan in de Dode Zee.

 Als gevolg van deze instroom van levenbrengend water wemelt het 
van vis in de Dode Zee.  

 Deze symboliek wijst op de gevolgen van verzoening en 
vernieuwing door het offer van Jezus Christus.

 In het nieuwe Jeruzalem zal die vernieuwing volledig zijn.

 Sinds de verzoening op Golgotha een feit is, hoeft het water niet
meer onder het altaar vandaan te komen, maar stroomt het 
regelrecht uit de bron van alle leven: God. De stroom vloeit
immers uit de troon van God en van het Lam.



Vervulling van 
beloften
 Alle beloften van verzadiging worden

door de stroom van het water des levens
vervuld.

 Openbaring 7: 16,17 ‘Zij zullen niet 
meer hongeren, en zullen niet meer 
dorsten, en de zon zal op hen niet 
vallen, noch enige hitte. Want het Lam, 
Dat in het midden des troons is, zal hen 
weiden, en zal hun een Leidsman zijn 
tot levende fonteinen der wateren; en 
God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen.’

 Openbaring 21: 6 ’En Hij sprak tot mij: 
Het is geschied. Ik ben de Alfa en de 
Omega, het Begin en het Einde. Ik zal 
den dorstige geven uit de fontein van 
het water des levens voor niet.’



Water als beeld van...
 De gevolgen van watertekort zijn

ingrijpend: de grond scheurt open en er
groeit weinig of niets.

 Vanuit het oosterse verstaan van water 
(dat vrijwel altijd bron van leven is) 
wordt in de Bijbel ‘water’ als vanzelf
beeld van de H. Geest en zo verbonden
met de volheid van leven in God.

 Deze stroom van leven stroomt door het 
hart van het nieuw Jerzualem en brengt
eeuwig leven en alle geestelijke
zegeningen mee: waarheid, wijsheid, 
kracht, heiligheid enz.

 Daarmee is gezegd dat zonde en dood
en alles wat daarbij hoort definitief uit
het nieuw Jerzualem verbannen is. 



Geboomte van 
leven (vs. 2a)

 Aan weerszijden van de rivier vol met 
water des levens groeien bomen.

 Het Griekse woord wijst op geboomte; er is 
dus geen sprake van één boom.

 Het zijn niet zomaar bomen, want de 
aanduiding is ‘geboomte van leven’.

 Dat betekent niet dat deze bomen verse 
vruchten dragen, maar dat ze leven geven.

 Het Griekse woord voor ‘geboomte’ kan
ook met ‘hout’ worden vertaald en wordt
o.a. gebruikt voor ‘kruishout’ (Hand. 5:31; 
10:39 en vele andere plaatsen in het NT).

 Betekenis: er loopt een directe lijn van het 
kruishout naar het geboomte des levens: 
leven tot in eeuwigheid is er slechts door 
de kruisdood van Christus.



Paradijs
 De naam ‘geboomte van leven’ roept herinneringen op aan

het paradijs. 

 Nadat Adam en Eva van de verboden vrucht hadden
gegeten, werd hen de toegang tot de boom des levens
ontzegd. 

 Deze boom des levens droeg geen vruchten waardoor je 
eeuwige leven kreeg als je ervan at.

 Nee, die boom was Adam en Eva als sacrament gegeven, 
als teken en zegel van Gods levengevende gunst en 
gemeenschap.

 Als Adam en Eva de toegang tot het de boom des levens
wordt ontzegd, wil dat niet zeggen dat het hen onmogelijk
wordt gemaakt van de vrucht ervan te eten en zodoende
eigenmachtig naar het eeuwige leven te grijpen.

 Wel wil het zeggen dat ze uit de levengevende
gemeenschap met God worden verstoten.

 De rivier van levend water bewijst dat die scheiding is 
opgeheven.



Vrucht en blad (vs. 2b)

 Terwijl er sprake is van slechts één boom des 
levens in het paradijs, is er in het nieuw
Jerzualem sprake van een veelvoud van 
levengevend geboomte

 Deze bomen geven elke maand hun vrucht, een
beeld dat symbool staat voor de overvloed van 
leven dat vanuit God de stad vervult.

 Het beeld van de genezende werking van het blad
is ontleend aan Ezechiëls visioen van de 
tempelstroom (Ez. 47) en beloofde genezing aan
Israël (vers 12b).

 In Openbaring 22 geldt die belofte ook heidenen. 
Kortom: aan de gelovigen uit Joden en heidenen is 
volheid van gezond leven geschonken in het nieuw
Jerzualem. Dat is onvoorstelbaar voor ons die zo 
vaak met ziekte en dood worden geconfronteerd.



Geen vloek (vs. 3a)

 Wat vervloeking en oordeel van 
God betekenen, zien we o.a.
aan de geschiedenis van Achan.

 De dief van Jericho wordt met 
zijn gezin en vee gestenigd en 
verbrand.

 De naam van de plaats (dal van 
Achor) is een blijvende
herinnering aan deze
ingrijpende en verdrietige
gebeurtenis.



Geen vloek (vs. 3a)

 De geschiedenis van Achan is geen
incident.

 Wij worden immers doorlopend
geconfronteerd met de gevolgen
van de vloek die God onder meer
heeft uitgesproken over de aarde
(‘… zo zij het aardrijk om 
uwentwil vervloekt; en met smart 
zult gij daarvan eten al de dagen 
uws levens. Ook zal het u doornen 
en distelen voortbrengen.’ Gen. 
3:17b en 18a) en over de arbeid
(‘In het zweet uws aanschijns zult 
gij brood eten’ Gen. 3:19a).



Geen vloek (vs. 3a)
De vloek van God rust blijvend op deze wereld en 
op ons leven vanwege onze breuk met God.

Die vloek manifesteert zich op alle mogelijke
manier: in zorgen en ziekte. En tenslotte in de 
dood.

We hebben alles tegen omdat God niet voor ons, 
maar tegen ons moet zijn.

Dát is het meest ingrijpende gevolg van de 
zonde.

Als we desondanks met voorspoed te maken
hebben, zegt dat meer over God, die niet met 
ons handelt naar onze zonden, dan over onszelf.



Geen vloek (vs.3a)
 De vloek die op ons rust wordt alleen maar groter

omdat we ons niet (willen) houden aan Gods 
geboden.

 God heeft ons Zijn geboden gegeven opdat we 
zouden leven door die te doen. Het gebod is ten  
leven (Deut. 30:20a en Rom. 7:10a).

 Maar het gebod dat ten leven was, is voor ons
oorzaak van vloek en dood geworden. ‘En het 
gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood 
bevonden’ (Rom. 7:10).



Geen vloek (vs.3a)  De vloek is echter Gods laatste woord niet.

 Op Golgotha heeft God de hele vloek die op 
de mensheid rustte op Zijn Zoon gelegd.

 ‘Christus heeft ons verlost van de vloek der 
wet, een vloek geworden zijnde voor ons; 
want er is geschreven: Vervloekt is een 
iegelijk, die aan het hout hangt’ Gal. 3:13).

 Doordat Christus de totale vloek die op ons 
rust op Zich heeft genomen, heeft Hij ons 
verlost van de vloek van de wet.

 Wie door het geloof met Christus is 
verbonden, is van vloek en oordeel vrij.

 Daarom zal er in het nieuw Jeruzalem geen 
vloek meer tegen iemand zijn.

 Dat is dan ook het volstrekte tegendeel van 
het hellelijden.

 Het zegt ons ook iets van de zwaarte van 
het oordeel dat Christus voor ons gedragen 
heeft. 



Gods troon (vs.3b)

 Zodra de vloek is opgeheven, is de 
weg vrij voor stromen van zegen.

 De volle zegen van God zal het 
deel zijn van allen die in het 
nieuw Jeruzalem wonen.

 Dat wordt voorzegd met de 
woorden: de troon van God en van 
het Lam zal daarin zijn.

 Alles wat God voor ons is en wil
zijn, kan ongehinderd naar ons
toestromen, dankzij het Lam.



Dienen (vs 3b)
 In het paradijs was het een open vraag of de mens God 

vrijwillig zou dienen.

 God vroeg vrijwillige dienst, liefdedienst. Als dat niet zo  
was, zou de mens een robot zijn.

 De mens stond voor de keuze en kon wél of níet
zondigen.

 Augustinus bracht het zo op formule:
 In het paradijs had de mens de mogelijkheid om niet te

zondigen (‘posse non peccare’).

 Na de zondeval werd dat: wij kunnen niet niet zondigen
(dubbele ontkenning: we kunnen alleen nog maar zondigen
– ‘non posse non peccare’).

 In het nieuw Jerzualem geldt: niet meer kunnen zondigen
(‘non posse peccare’).

 De dienst aan God in het nieuw Jeruzalem is dus een
liefdedienst die we van harte God gunnen, waar we ons
hart aan ophalen en onze energie uit halen.



God zien (vs. 4a)
 Zelfs Mozes, die zo intiem met God 

omging, kon God niet zien. Op diens
dringend verzoek antwoordde God 
met: ‘… Mij zal geen mens zien, 
en leven.’ (Ex. 33: 20).

 Dat ligt niet aan God, maar aan ons 
zondig bestaan.

 In de gloed van Gods heiligheid 
verschrompelen we als een draadje in 
een kaarsvlam.

 Door Christus kunnen we God zien: 
‘Die Mij gezien heeft, die heeft de 
Vader gezien…’ (Joh. 14:9b).

 Dat zien is echter nog ‘bemiddeld’, 
via de Middelaar tussen God en mens.

 In de hemel zullen we God 
onmiddellijk (kunnen) zien.



Zijn Naam op hun voorhoofd (vs. 4b)

 Deze moslim heeft een zgn. bidvlek op zijn voorhoofd – resultaat
van het hard en frequent tegen de grond duwen van zijn
voorhoofd bij de dagelijkse rituele gebeden (vijfmaal). 

 Zo’n vlek is teken van toewijding.

 In de dagen van Johannes hadden sommige fanatieke mensen de 
naam van hun god op hun voorhoofd getatoueerd als teken van 
toewijding.

 In de oudheid droegen ook slaven soms de naam van hun eigenaar
op hun voorhoofd: teken dat ze voorgoed hun meester
toebehoorden.

 Te denken valt ook aan de gouden voorhoofdplaat van de 
hogepriester met de naam JHWH erop.

 Samengevat: ‘Gods Naam op hun vooorhoofden’ drukt uit dat Gods 
kinderen eeuwig hun God toebehoren en in volle toewijding Hem 
zullen dienen.



Geen nacht (vs. 5a)

 De belofte van Openb. 21:23 en 25 
wordt herhaald.

 De reden is duidelijk: de Heere God 
verlicht de inwoners van de 
Godsstad.

 Gods voortdurende aanwezigheid en 
de permanente straling van Zijn
heerlijkheid maakt elke andere
lichtbron overbodig. 

 Deze verlichting houdt de belofte in 
dat God Zijn vriendelijk aangezicht
vol vrolijkheid en licht naar Zijn
volk houdt toegekeerd.



Heersen als
koningen
(vs. 5b)

 Openbaring 5:10 beloofde al: En Gij hebt ons ‘voor onze God 
gemaakt tot koningen en priesters; en wij zullen als koningen
heersen op de aarde.’

 Ooit waren we geroepen om bij de gratie Gods koning te zijn over 
de aarde. Dat hebben we geweigerd. Maar God geeft het 
koningschap aan de Zijnen terug, heerlijker dan in het begin.

 In priesterlijke toewijding zullen Gods kinderen koninklijk heersen
bij de gratie Gods.



Gespreksvragen
1. De rivier met het water des levens staat symbool voor permanente afwezigheid

van lijden en dood. Beide behoren bij het leven buiten het paradijs. Volgens de 
evolutiegedachte is de ‘struggle for life’(strijd om te overleven) een
noodzakelijke voorwaarde voor ontwikkeling naar een hogere levensfase. Als dat
zo is, zijn lijden en dood er altijd al geweest. Strookt deze gedachte met Gen. 
1:31a? Wat zegt het u dat zelfs christenen de evolutie aanvaarden? Wat betekent
dit voor uitspraken als Rom. 5:14b en 1 Kor. 15:22?

2. Ook wij hebben Gods Naam op ons voorhoofd. Hoe? Wat betekent dit voor u? Zijn
er overeenkomsten tussen de betekenissen die wij bij vers 4b ontdekten en het 
feit dat wij Gods Naam op ons voorhoofd hebben?

3. Bekend is de drieslag: profeet, priester en koning. In Openb.5:10 is slechts
sprake van priesters en koningen. Waarom ontbreekt de profeet? (Zie Jer. 
31:34).

4. De woorden die in Gen. 2:15 Adams opdracht weergeven om de hof te bewerken, 
beschrijven in Num. 3:7-8 de priesterlijke dienst van de Levieten in het 
heiligdom. Wat zegt dat over onze opdracht om de aarde te bewerken? Hoe ziet 
u op dit punt vanuit de hof van Eden lijnen lopen naar het nieuw Jeruzalem?

5. Wat raakte u bij het kennisnemen van het visioen van de stroom van het water 
des levens? En waarom?



De losse
eindjes

afhechten



Volgende keer: 12-12-2018 D.v.

 Uit de Bijbel: Openbaring 22:  6 - 21

Overige data 
Bijbelkring D.v.:

23-01-2019

20-02-2019

06-03-2019

24-04-2019



Zingen Psalm 97 vers 7

 Gods vriend'lijk aangezicht,
Heeft vrolijkheid en licht
Voor all' oprechte harten,
Ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen, om uw lot;
Verblijdt u steeds in God;
Roemt, roemt Zijn heiligheid;
Zo word' Zijn lof verbreid
Voor al dit heilgenot.



Einde van 
deze

presentatie
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