Dinsdag

Vertelschets
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
Je hebt een mooie tekening gemaakt. Je loopt even weg en je kleine broertje pakt het
en scheurt het middendoor. Gelukkig komt je moeder eraan. Ze ziet het kapotte
werkstuk en probeert je te troosten. Ook zegt ze: ‘Ik zal je tekening wel aan elkaar
maken met plakband.’ En inderdaad, ze plakt de stukken weer aan elkaar. Maar je
tekening is toch niet zo mooi meer…
Beginzin
Dit hebben wij, mensen, nu met Gods schepping gedaan.
Vertelschets
• Wat was de schepping mooi! We lezen ervan in het boek Genesis. ‘En God zag
al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.’ Ja, wat was het mooi,
volmaakt!
• Maar, de mens heeft God de rug toegekeerd door naar de satan te luisteren. De
zonde kwam in de wereld. De dood is gekomen als straf op de zonde. Ja, het was
zoals met die mooie tekening. Wij mensen hebben die tekening kapot gescheurd.
• Maar de Heere heeft een Verlosser gegeven, de Heere Jezus. Hij is gekomen om
het weer goed te maken tussen God en mens, voor ieder die in Hem gelooft.
• Nog één keer komt Jezus terug. Dán wordt alles weer volmaakt goed!
• Hoor eens, er klinkt een stem uit de hemel: ‘Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.’ Nee,
het is geen stem van een mens, maar de stem van de Heere Zelf! Hij spreekt tot
Johannes, die op Patmos is.
• Hij ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij ziet het nieuwe Jeruzalem
wat uit de hemel naar beneden komt, zo mooi, het lijkt wel op een bruid met de
mooiste bruidsjurk aan die je je voor kunt stellen. ‘Ziet, Ik maak alle dingen
nieuw.’ Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de zee is er ook niet meer.
De zee, waar duizenden en nog eens duizenden mensen al in verdronken zijn,
die zee is er ook niet meer. Alles is volmaakt!
• Maar het mooiste van alles is dat de Heere er Zelf zal zijn! Dat mag Johannes
ook horen. ‘God zal bij hen wonen,’ zo zegt een stem uit de hemel. ‘Er zal geen
dood meer zijn, geen rouw, geen verdriet, er zal niet meer gehuild worden.’
• Als de Heere iets belooft, dan doet Hij het ook. Het is de Heere, Die dit alles zegt
en belooft. Hij noemt Zichzelf hier de Alfa en de Omega, het begin en het einde.
Van de Heere kun je op aan, altijd!
• De Heere belooft nu dat Hij de dorstige water zal geven. Levend water. En dat
water hoef te niet te kopen, nee, dat krijg je, voor niets! Omdat Jezus Zelf alles
betaald heeft. Toen Hij aan het kruis van Golgotha riep: ’Het is volbracht’. En
daarom horen wij hier dat dit water voor niets, dus gratis, te krijgen is.
• Maar de Heere waarschuwt ook in dit Bijbelgedeelte. Hij waarschuwt al de
mensen, die niet in Hem geloven. Hij waarschuwt al de mensen die vreselijke
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zonden doen dat ze, wanneer zij zich niet zullen bekeren, in die vreselijke plaats
zullen komen waar de Heere niet is, maar de duivel. Die plaats is de hel.
We hebben het allemaal verdiend dat we voor eeuwig verloren gaan. Maar weet
je wat de Heere zegt? Het water is te krijgen, voor niets. Als je dat drinkt, hoef
je nooit meer dorst te hebben, hoef je niet verloren te gaan.
De engel laat Johannes het nieuwe Jeruzalem zien. Een stad, zo mooi, zo schoon,
zo heerlijk! Maar het allermooiste is toch wel dat de Heere daar is.
Wat Johannes opvalt, is dat er geen tempel is. Wij zouden zeggen: er is geen
kerk. Vreemd, als je de Heere wilt dienen, ga je toch naar de kerk toe? Nee, in
het nieuwe Jeruzalem hoeft dat niet meer, je hoeft niet meer naar de kerk om
de Heere te dienen, want de Heere Zelf is daar aanwezig. Dag en nacht mag je
Hem daar dienen, eren en grootmaken.
Er is geen zon en geen maan, want de Heere Zelf is daar het Licht. Er is geen
nacht en geen duisternis meer.
Is het ook al jouw verlangen om daar te zijn? Als je gelooft mag je weten dat je
naam geschreven staat in het boek van het Lam. Ja, daarin staan de namen van
al Gods kinderen.
Dan toont de engel nog mee. Een rivier met water wat zo helder is als kristal.
Aan de oever van die rivier staat een boom. Die boom geeft vruchten. Deze
boom draagt twaalf maanden van het jaar vrucht! Het is de boom des Levens.
Dit is de boom die ook in het paradijs stond. Door de zondeval werd het
onmogelijk dat mensen daarvan zouden eten. Maar nu staat die boom daar en
bloeit en geeft haar vrucht, iedere maand weer!
De engel zegt tegen Johannes dat al deze dingen echt zullen gebeuren. Daar
hoef je niet aan te twijfelen. Waarom niet? Wel, omdat de Heere Zelf het gezegd
heeft.
Als Johannes al deze dingen gehoord en gezien heeft, valt hij neer aan de voeten
van de engel en aanbidt hem. Maar nee, dat wil de engel niet. Er is er maar Eén,
Die aanbeden moet worden en dat is de Heere.
Zie jij ook al uit naar de dag dat Jezus terug zal komen naar deze aarde? Bid jij
het ook al: ‘Kom Heere Jezus, ja kom haastig?’ Als dat zo is, dan mag ook voor
jou gelden wat er in de laatste woorden van de Bijbel staat: ‘De genade van
onzen Heere Jezus Christus zij met jou.’ Amen! Je weet vast wel wat dat
betekent: het is echt waar! Aan de Heere en Zijn Woord hoef je nooit te
twijfelen. Het Woord van de Heere, de Bijbel (van Genesis 1 tot en met
Openbaring 22) is echt waar.

Slotzin
Maranatha! Kom, Heere Jezus, kom haastig!

