
 
 

 

BEGINZIN 

Daar zit Johannes, ergens op het eiland Patmos. Een stylus/ pen in zijn hand, papyrus/ papier op zijn 

knieën. Met een verlangende blik kijkt hij uit over de zee. Maar kom….hij moet verder schrijven. Alles 

wat de engel hem liet zien, moeten de mensen na hem kunnen lezen.  

Wat heeft Johannes dan gezien?  

 

VERTELSCHETS  

- Johannes ziet het nog duidelijk voor zich allemaal. Alles wat de Heere in een gezicht, een 

visioen liet zien. Kijk, Johannes ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste, door 

God geschapen, hemel en de eerste aarde, door de mensen zo kapot gemaakt en verzondigd, 

zijn helemaal vernieuwd.  

- En dan daalt er vanuit de hemel ook een schitterende stad naar beneden. De heilige stad, het 

nieuwe Jeruzalem. De Heere God geeft het Zelf. Geen mens kan ook zoiets moois maken. De 

stad wordt vergeleken met de bruid van een bruidegom. De bruid van Christus. De gelovigen 

die bij Christus mogen horen.  

 

Het nieuwe Jeruzalem. 

- Schitterend zoals deze stad eruit ziet. De engel laat het aan Johannes zien als hij hem 

meegenomen heeft naar een hoge berg. Een hoge muur om de stad heen. Zo veilig! Er kan 

niets meer binnenkomen wat verkeerd en zondig is. En 12 poorten. Met engelen als wachters. 

Parels in de poorten! Drie poorten aan elke windrichting. Van alle kanten zullen de gelovigen 

komen. De poorten kunnen altijd openblijven want er zal geen nacht meer zijn. 12 fundamenten 

zoals de 12 apostelen het evangelie hebben verkondigd. Met kostbare edelstenen. Denk maar 

aan de borstlap van de hogepriester. Zo heerlijk is God. Een stad die vierkant is, denk maar 

aan de vorm van een kubus.  De stad is van goud. God is volmaakt en zuiver. En groot dat de 

stad is. De maten staan precies in de Bijbel. Wel bijna net zo groot als heel Europa.  

 

Tempel 

- Johannes ziet geen tempel in de stad. De schitterende tempel van Salomo zou je er misschien 

verwachten. Maar het is niet nodig. Offers zijn niet meer nodig. Want God en het Lam (de Heere 

Jezus) zijn er Zelf. Zij zijn de tempel. Zij zitten op de troon.  

- De zon en de maan zijn niet meer nodig, want de heerlijkheid van God geeft licht en het Lam is 

een Kaars. In dat licht mogen de gelovigen wandelen. 

 

Het nieuwe leven 

- Bij de troon van God vandaan loopt een rivier, met kristalhelder water. Ook is er een straat 

dwars door de stad. En overal staan bomen. Een bekende boom: de Boom des Levens. Waar 



 
 

ken je deze van? Uit het paradijs. Iedere maand komt er vrucht aan deze boom en de gelovigen 

mogen ervan eten.  

- Kijk eens naar de gelovigen? Ze hebben de naam van God op hun voorhoofd. Het is hier zo’n 

heerlijk leven. Geen zonde, geen toorn, geen honger, altijd licht, dichtbij God.  

- Zou je ook in deze stad willen leven? Op deze nieuwe hemel en deze nieuwe aarde? Daar zal 

het nog heerlijker zijn dan in het paradijs. 

 

De wederkomst 

- Christus zegt een paar keer in dit bijbelboek dat Hij spoedig zal komen. De wederkomst.  

- Denk je daar wel eens aan? Denk je dan aan de komst van deze mooie stad?  

- Weet je wat er eerst gaat gebeuren: Christus gaat oordelen. Hij komt om te oordelen de 

levenden en de doden. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? In Openbaring staat bijvoorbeeld, dat 

leugenaars en tovenaars en doodslagers niet in de stad mogen komen. Maar ook ongelovigen 

en afgodendienaars mogen daar niet komen. Wie zijn dat? Dat zijn de mensen en kinderen die 

in dit leven de Heere Jezus niet nodig hebben, die leven en genieten in de zonde, die de 

woorden van Johannes in Openbaringen  eigenlijk niet geloven. Er gebeurt iets heel ergs met 

hen. Als de Heere Jezus gaat oordelen zegt Hij dat Hij hen niet kent: ze worden in een poel 

gegooid van vuur en sulfer. Ik zeg het heel zachtjes: dat is de hel, de plek zonder God, zonder 

licht.  

- Dan blijven Gods kinderen over. Zij hadden de Heere Jezus nodig in hun leven. Ze hadden Zijn 

werk als Lam van God nodig. Ze hadden vergeving nodig. Ze luisterden naar Zijn geboden. Ze 

hadden Hem lief. Deze mensen mogen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde bij God en het 

Lam leven. 

 

Gods genade 

- Johannes kijkt weer op. Wat verlangt hij naar die dag. Hij zegt het zachtjes: Amen, Ja, kom 

Heere Jezus.  

- Zeg jij het hem na? Of voel je je bang worden?  

- Gods genade is zo groot. Johannes moet alles opschrijven en de rol mag niet dichtgeplakt 

worden van de engel. Iedereen mag jaloers gemaakt worden en gewaarschuwd worden want 

de Heere wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat ze allemaal behouden worden. En Hij 

kan het weten, want Hij is de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Hij was er al voor de 

schepping, Hij zal er altijd zijn. 

 

 

SLOTZIN  

Kom, zegt de Heilige Geest! Geloof in het Lam. Kom, als je dorst hebt. Amen, ja, kom Heere Jezus! 

 

 


