Dinsdag

Bijbelleesles
bij Openbaring 21 en 22

Context
Aan het einde van de Openbaring krijgt Johannes nogmaals een kijkje in de hemel. Of
beter: hij ziet de hemel op aarde komen. De beelden buitelen over elkaar heen als
Johannes opschrijft wat hij gezien heeft. Het boek eindigt met de oproep om déze
toekomst, om de Komende, te verwachten.
Introductie
Hoe zal het er in de hemel uitzien? Misschien heb je daar nog nooit over nagedacht. Of
misschien ken je wel Bijbelverhalen die over de hemel gaan en heb je best een beeld bij
de hemel.
Beginzin
Nou, Johannes weet er ook iets van. Iets ja, hoewel hij toch visioenen gekregen heeft
waarin hij in de hemel mocht kijken. Maar wat Johannes gezien heeft, is zo mooi, zo
heerlijk, eigenlijk kan hij het niet met woorden vatten. Toch heeft hij er, geleid door de
Heilige Geest, wat van op mogen schrijven. Vandaag denken we met elkaar na over wat
de Heere God Johannes heeft laten zien van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Bijbelleesles
Omdat er ontzettend veel informatie in deze hoofdstukken staat, en het lastige stof is
om te vertellen, heb ik er voor gekozen een bijbelleesles te maken die vooral zal gaan
over 21:1-8 en 22:1-5. De overige verzen zullen er soms bij betrokken worden, maar
kunnen dan eventueel bij de bijbellezing overgeslagen worden.
Openbaring 21:1
- Johannes krijgt iets groots te zien, probeer je eens voor te stellen wat hij zag.
- Waarom zijn de eerste hemel en de eerste aarde voorbijgegaan?
Vers 2
- Er komt een stad uit de hemel op aarde. Hoe ziet deze stad eruit en wat is haar
naam?
- In vers 9-27 schrijft Johannes uitgebreid over deze stad. Een paar belangrijke dingen
in vers:
o 11 De stad blinkt als kristal; alles straalt en ziet er schitterend uit!
o 12 Er zijn twaalf poorten; de mensen kunnen van alle kanten binnen komen
o 14 De stad heeft twaalf poorten en twaalf fundamenten; twaalf is het getal van
het volk Israël en van de nieuwtestamentische gemeente
o 16 De stad is vierkant en groot; 12.000 stadiën is meer dan 2.000 kilometer
o 22-23 Er is geen tempel en geen licht in de stad nodig; God Zelf woont in de stad
o 27 Er zal niets zijn wat onrein, zondig, is
- Wat denk je als je dit allemaal leest? Wat spreekt je het meest aan?
- Verlang je ernaar om ook in die stad te komen? Lees in v.8 en 27 eens wie wél en
wie niet in die stad zullen komen. Leg uit.
Vers 3
- Het allerbelangrijkste van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde wordt hier
genoemd. Wat is dat?

Vers 4
- Wat zal er in de hemel allemaal niet meer zijn? Hoe kan dit vers helpen om nu al
troost te krijgen in verdriet en bij pijn?
Vers 5-6
- Wat God zegt is waar. Merk je dat in jouw leven? Geloof je echt dat ook deze
woorden van God waar zijn? Of is het ook wel eens moeilijk om te geloven dat God
alles nieuw zal maken?
- Hoe kun je aan de Namen van God (v.6) zien dat het toch echt waar is, en dat God
alles regeert?
- Wat is dorst hebben naar God? (Zie ook 22:17)
Vers 7-8
- ‘Als je God volgt, heb je alles! Als je God niet kent, heb je niks.’ Ben je het eens met
deze stelling? Waarom wel/niet?
- De Bijbel leert ons dat er niet alleen een hemel is, maar ook een hel. Vind je dat
moeilijk? Lees nog eens vers 6; God wil jou (gratis), het water van het leven geven.
God wil niet dat er iemand verloren gaat, in de hel komt, maar Hij wil dat jij in Hem
gelooft, van het levende water drinkt! Lees 2 Petrus 3:9 eens.
Openbaring 22:1-2
- Wat ziet Johannes nog meer in de hemel?
- De Heere Jezus wordt hier het Lam genoemd. Wat betekent deze Naam? Wat is er
met Jezus als met een lam gebeurd?
- De boom des levens komt eerder in de Bijbel voor. Wat weet je daar van?
- Het nieuw Jeruzalem is de stad van leven. Dood en ziekte zal er niet meer zijn!
Waarom kán er geen zonde, ziekte en dood in de stad van God zijn?
Vers 3-4
- Wat zullen de mensen doen in de hemel? Hoe kunnen wij hier op aarde daar al mee
beginnen?
- De terugkomst van Jezus zal een scheiding met zich mee brengen. Lees de verzen
11 en 12. Wat betekent dit voor ons leven nu?
Vers 5
- Nooit meer nacht; waaraan denk je bij nacht? Vind je het een fijne gedachte dat het
donker en de angst van de nacht er niet meer zal zijn? Kan dat misschien ook helpen
als we nu bang zijn?
- Alle gelovigen zullen met Jezus koning zijn in de hemel. Regeren, samen met Koning
Jezus. Voor altijd! Zie je er naar uit? Of ben je bang voor dat moment dat Jezus terug
komt?
- Lees met elkaar ter afsluiting vers 17 en 20.
Slotzin
En, klopte jouw beeld dat je van de hemel had met deze hoofdstukken? Weet je,
Johannes heeft heel veel dingen opgenoemd die er in de hemel niet meer zullen zijn.
Geen verdriet, geen pijn, geen zonde, geen ziekte. En ook het allerbelangrijkste van de
hemel: dat God er altijd zal zijn en dat gelovigen voor altijd bij God mogen zijn. Dát is

de hemel. En verder… zal het er veel heerlijker en mooier zijn dan wij hier ooit zullen
begrijpen. Verlang je er ook zo naar? Bid het dan maar mee: Kom, Heere Jezus, kom
haastig!

