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DISCIPELSCHAP.   LES 10 
 

1 GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer.  

 

2 UITWISSELEN (20 minuten)                [STILLE TIJDEN] 

JOHANNES 4:23 – 7:52 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Johannes 4:23 – 7:52). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat 

hij vertelt.  

 

3 MEMORISATIE (20 minuten)                 [ZEKERHEDEN] 

(5) SPREUKEN 3:5-6. 

 

A. MOTIVATIE (voor Bijbel memorisatie) 
 

Lees Deuteronomium 6:4-9. 

Ontdek en bespreek. Waarom is het belangrijk Bijbelverzen (zelfs gedeelten of hoofdstukken uit de Bijbel) uit je hoofd 

te leren?  

Aantekeningen. Bijbelgedeelten die je uit je hoofd geleerd hebt zullen je in staat stellen Bijbelse overtuigingen en 

gewoonten in je huis en gezin te bouwen. 
 

B. MEDITATIE (over een Bijbelgedeelte) 
 

Schrijf het memorisatievers als volgt op het bord. Schrijf de tekstverwijzing ook aan de onderkant en achterkant van je 

memorisatiekaartje.  
 

(5) Zekerheid van Gods leiding  

Spreuken 3:5-6 

  

 
 

Vertrouw op de HEER met heel je hart, 

steun niet op eigen inzicht. 

Denk aan Hem bij alles wat je doet, 

dan baant Hij voor jou de weg. 

Spreuken 3:5-6 

  

Spreuken 3:5-6 

 

1. Vertrouw op de Heer met heel je hart. 
 

“Vertrouwen” betekent dat je God tot het vaste fundament van je leven maakt en dat jij je hele leven aan zijn zorg 

toevertrouwt. Vertrouwen betekent dat je op God steunt om je te behouden (te redden), om je op te bouwen en je te 

leiden. Vertrouwen maakt dat je Gods Woord, de Bijbel, gelooft en daarop reageert!  
 

Het is niet mogelijk een gebouw op alleen een half fundament te bouwen. Het is ook niet mogelijk een sterk christelijke 

leven te bouwen op een half geloof in God. Het is niet mogelijk God te vertrouwen met een half hart. Christenen 

moeten steevast weigeren hun vertrouwen te stellen op hoe mensen naar dingen kijken, maar juist erop uit zijn te 

begrijpen hoe God naar dingen kijkt. “Een Bijbelse overtuiging” is Bijbelkennis die je persoonlijk gelooft en waaraan je 

je  toewijdt. Oefen je om dingen vanuit Gods gezichtspunt te bekijken (zie Psalm 73:16-17). 
 

2. Denk aan God bij alles wat je doet. 
  

Hoe kunnen christenen op een praktische wijze God betrekken bij alles wat zij doen?  

• Door je niet te schamen een christen te zijn of dingen op een christelijke wijze te doen (Matteüs 10:32-33). 

• Door eerst de Bijbel met betrekking tot een zaak grondig te bestuderen voordat je handelt (Handelingen 17:11). 

• Door te bidden voor je spreekt of handelt (Nehemia 1:11). 

• Door erop uit te zijn God te behagen en te verheerlijken in alles wat je doet (1 Korintiërs 10:31).  
 

3. Dan zal God de weg voor jou banen. 
 

• Soms doet Hij je plannen slagen (Spreuken 16:3). 

• Soms doet Hij je vijand vrede met je sluiten (Spreuken 16:7).  
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• Soms opent Hij gesloten deuren en harten (Kolossenzen 4:2-4).  
 

C. MEMORISATIE EN REPETITIE 
 

1. Schrijf het Bijbelvers op een kaartje of op een bladzijde van een notitieboekje.  

2. Leer het Bijbelvers op de juiste manier uit je hoofd. (5) Zekerheid van Gods leiding. Spreuken 3:5-6.  

3. Repeteer. Overhoor het laatst gememoriseerde Bijbelvers twee aan twee.  

 

4 BIJBELSTUDIE (70 minuten)               [LEVENSVRAGEN] 

(5) WAAR GA IK HEEN? OPENBARING 21:1 – 22:6 

 

Leer. Het boek Openbaring is een Apocalyps, een onthulling of openbaring van de boodschap van Jezus Christus door 

middel van visioenen die symbolen en getallen bevatten. Jezus Christus Zelf geeft ons de sleutels voor de uitleg van het 

boek Openbaring. Hij bepaalt de regels volgens welke het boek uitgelegd moet worden.  
 

ACHT SLEUTELS OF REGELS VOOR DE UITLEG VAN HET BOEK OPENBARING 
 

Eerste sleutel. Het boek van Openbaring is een profetie: de verkondiging van Jezus Christus. 
 

Lees Openbaring 22:6 HSV; Openbaring 19:10 HSV. 

De Heer Jezus Christus is de Middellaar van alle openbaring in de Bijbel, ook van het boek Openbaring (Openbaring 

1:1). De Heer Jezus Christus is “de God van de (menselijke) geesten van de (oudtestamentische) profeten” (Openbaring 

22:6 HSV). De nadruk van Openbaring 22:6 is: Jezus Christus is de God die door middel van de profeten sprak en de 

God over wie ze spraken.  
 

“Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie”1 (Openbaring 19:10 HSV). “Het getuigenis van Jezus” is 

alles wat Jezus door zijn Geest aan de oudtestamentische profeten (1 Petrus 1:9-12) en aan de nieuwtestamentische 

apostelen (Johannes 16:13-15) heeft geopenbaard. De Auteur van het Oude Testament en het Nieuwe Testament is 

niemand minder dan de Geest van Jezus Christus Zelf (1 Petrus 1:9-12; 2 Timoteüs 3:16). De nadruk van Openbaring 

19:10 is: alles wat Jezus gezegd heeft in het Oude en in het Nieuwe Testament is de echte en essentiële inhoud van alle 

Bijbelse profetie! De echte en essentiële inhoud van alle Bijbelse profetie is alles wat Jezus bv. zegt over God, over 

Zichzelf als de komende Messias, over Gods oudtestamentische Israël, over de voortzetting en uitbreiding van Israël 

zodat het de gelovigen uit alle volken in de wereld insluit (Genesis 22:18; Matteüs 28:19), over het Koninkrijk van God 

en de wereldwijde Kerk.  
 

“Profeteren” betekent letterlijk “uitspreken, verkondigen, proclameren of prediken”. Het Oude Testament waarschuwt 

dat de visioenen van de valse profeten niet van de HEER komen, maar hun eigen verzinsels zijn (Jeremia 23:16-32)! 

Het Nieuwe Testament waarschuwt dat er vele valse profeten zijn (Matteüs 24:24). Echte profetie is de verkondiging 

van Jezus Christus en de verkondiging van de inhoud van het Nieuwe Testament. Daarom moeten christenen 

verkondigen! Maar christenen mogen niet gaan boven wat (in de Bijbel) geschreven staat (1 Korintiërs 4:6; Openbaring 

22:18-19)!  
 

Om dit op een ander manier te zeggen: de geestesgave van profetie is de verkondiging van wat Jezus Christus over 

Zichzelf, zijn woorden en zijn daden in de Bijbel geopenbaard heeft. Bijbelse profetie is dus niet het maken van 

willekeurige voorspellingen over de toekomst van mensen en volken, maar de verkondiging van Jezus Christus en zijn 

boodschap! Wie Jezus is, wat Hij zei en deed zijn een vervulling van profetieën in het Oude Testament (Matteüs 5:17). 

Alles wat Jezus openbaarde, leerde en beval en dat nu in de Bijbel opgetekend staat, was wat de oudtestamentische 

profeten bedoelden te zeggen met hun vaag, of geheimzinnig en voorbereidende verkondigingen (Matteüs 5:17; 

Handelingen Acts 3:18; Kolossenzen 2:17; Hebreeën 8:6; Hebreeën 10:1; 1 Petrus 1:10-12).  
 

Daarom moet het boek Openbaring alleen in het licht van de Bijbel uitgelegd worden. En daarom moet het Oude 

Testament alleen in het licht van het Nieuwe Testament uitgelegd worden!  
 

Tweede sleutel. De boodschap van het boek Openbaring zegent allen die hem lezen (voorlezen). 
 

Lees Openbaring 1:3. 

Het boek Openbaring wil mensen niet tot angst drijven, maar juist enorm bemoedigen. Jezus belooft, “Gelukkig 

(gezegend) is wie dit (boek) voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd 

wordt. Want de tijd is nabij” (Openbaring 1:3; Openbaring 22:7). De boodschap van het boek is dat Jezus Christus de 

Grote Overwinnaar is en dat christenen samen met Hem meer dan overwinnaars zijn (Openbaring 17:14; Romeinen 

8:37-39). De bedoeling van de boodschap is om christenen in elke generatie aan te sporen de goede strijd van het geloof 

te strijden (1 Timoteüs 6:12). Het boek maakt de finale overwinning van Christus en christenen bekend. Het openbaart 

de vestiging van Gods Koninkrijk in haar tegenwoordige fase (de nieuwtestamentische periode) en in haar laatste fase 

                                                           
1 Grieks: 
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(de nieuwe hemel en de nieuwe aarde). De boodschap van het boek Openbaring zegent elke mens die het boek leest of 

voorleest aan anderen!  
 

Derde sleutel. De boodschap van het boek Openbaring is gericht aan mensen vanaf de eerste 

komst van Christus tot aan de wederkomst van Christus.  
 

Lees Openbaring 1:1,3; Openbaring 22:6,10. 

Toen Jezus de inhoud van het boek Openbaring aan Johannes bekendmaakte, zei Hij dat “het spoedig moet geschieden” 

(Openbaring 1:3: 22:6 HSV). Verder zei Hij. “Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is 

nabij” (Openbaring 22:10 HSV). Deze woorden betekenen: wat Jezus in de visioenen van het boek Openbaring 

geopenbaard had, zou vanaf de komst van Jezus Christus in vervulling beginnen te gaan. De boodschap van het boek 

Openbaring gaat over de hele nieuwtestamentische periode, vanaf de komst van Jezus Christus 2000 jaar geleden tot de 

nog toekomstige wederkomst van Christus. Daarom is de boodschap van het boek Openbaring een boodschap voor alle 

christenen in alle generaties!  
 

Vierde sleutel. De symbolen in het boek Openbaring vertegenwoordigen letterlijke 

werkelijkheden die veel groter zijn dan de letterlijke betekenissen van de symbolen.  
 

Lees Openbaring 1:1,20; Openbaring 5:6. 

Jezus zei dat Hij de boodschap aan Johannes “te kennen gegeven heeft” (Openbaring 1:1 HSV). De woorden “te kennen 

geven” in de oorspronkelijke taal, Grieks, betekent letterlijk: “bekendmaken door middel van symbolen (beelden, 

tekenen, figuurlijke taal)2”! Daarom vinden we ook veel symbolen en symbolische getallen in het boek Openbaring. Het 

is dus belangrijk dat wij begrijpen wat deze symbolen symboliseren!  
 

Bijvoorbeeld, in Openbaring hoofdstuk 1 is een visioen van een man die in het midden van zeven kandelaren stond 

en zeven sterren in zijn rechterhand hield (Openbaring 1:12-13,16). In Openbaring 1:20 legt Jezus Zelf de betekenis van 

deze symbolen uit. “De kandelaren” zijn symbolen van de gemeenten. En “de sterren” zijn symbolen van de 

vertegenwoordigers of leiders van deze gemeenten.  
 

En bijvoorbeeld in Openbaring 5:6, “een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen die te midden van de 

troon stond” een symbool van de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus.  
 

Vijfde sleutel. De getallen in het boek Openbaring hebben ook symbolische betekenis en 

vertegenwoordigen letterlijke werkelijkheden die veel groter zijn dan de letterlijke numerieke 

waarden van de getallen.3  
 

Lees Openbaring 5:6; Openbaring 2:7. 

Het getal “zeven” is een heilig getal. Het symboliseert “goddelijke volmaaktheid”. Genesis 2:1 zegt dat God zijn 

scheppingswerk op de zevende dag voltooid had. Het getal “zeven” symboliseert “goddelijke volmaaktheid in de 

schepping”  
 

In Openbaring 5:6 had het Lam zeven horens en zeven ogen en het werd uitgelegd dat “de zeven ogen zijn de zeven 

Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.” De zeven horens en zeven ogen zijn symbolen van de 

almacht en alwetendheid van Christus in de wereld door middel van de Heilige Geest.  
 

In Openbaring 2:7 zijn de zeven kandelaren symbolen van zeven historische gemeenten in Klein Azië, die op hun 

beurt symbolen zijn van alle gemeenten in de hele wereldgeschiedenis.  
 

En in Openbaring hoofdstuk 2 en 3 zijn de zeven brieven van Christus aan deze zeven historische gemeenten 

volmaakte persoonlijke boodschappen van Christus aan alle gemeenten in de wereldgeschiedenis onder alle mogelijke 

omstandigheden.  
 

Zesde sleutel. Het hele boek Openbaring is verdeeld in zeven parallelle delen en elk deel 

vertegenwoordigd de hele nieuwtestamentische periode. 
 

Lees Openbaring 12:5; Openbaring 14:14-16. 

De vier Evangeliën Matteüs, Markus, Lukas en Johannes zijn parallelle verkondigingen van het leven, werk, dood en 

opstanding van Jezus Christus. Op dezelfde wijze vertegenwoordigt elk van de zeven onderdelen van het boek 

Openbaring parallelle gebeurtenissen, elk vanuit een bepaald perspectief gezien tijdens de hele nieuwtestamentische 

periode vanaf de komst van Christus tot de wederkomst van Christus. Bijvoorbeeld:  
 

 Onderdeel 1 (hoofdstuk 1 t/m 3) begint met de dood, opstanding en troonsbestijging van Jezus Christus bij 

zijn komst (Openbaring 1:5) en eindigt met de verwezenlijking van de beloften aan wie overwint bij zijn wederkomst 

(Openbaring 2:7; Openbaring 3:12). Dit onderdeel beschrijft de vestiging van de Strijdende Kerk gedurende de hele 

nieuwtestamentische periode (gedurende de hele geschiedenis).  
 

                                                           
2 Grieks: sémainó (aantonende wijs, aoristus, bedrijvende vorm) 
3 Zie. www.deltacursus.nl, studie 19, B (tekenen en simbolen/getallen) 

 

http://www.deltacursus.nl/
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 Onderdeel 2 (hoofdstuk 4 t/m 7) begint met de komst van Christus toen Hij het gezag ontving om de grote 

gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis te openbaren en te verwerkelijken (Openbaring 5:1-10) en eindigt met de 

wederkomst van Christus voor het laatste oordeel (Openbaring 6:12-17). Dit onderdeel beschrijft de vervolging van de 

Strijdende Kerk door de wereld gedurende de hele geschiedenis. 
 

 Onderdeel 4 (hoofdstukken 12 t/m 14) begint met de komst van Christus (zijn geboorte en zijn hemelvaart) 

(Openbaring 12:5) en eindigt met zijn wederkomst (het binnenhalen van de oogst van de rechtvaardigen en het laatste 

oordeel) (Openbaring 14:14-20). Dit gedeelte beschrijft de overwinning van Christus en zijn Gemeent over de draak en 

zijn helpers.  
 

Let op dat de ene en enige laatste “oorlog” beschreven wordt in onderdeel 3 (Openbaring 11:7), in onderdeel 4 

(Openbaring 13:7), in onderdeel 5 (Openbaring 16:12-16), in onderdeel 6 (Openbaring 19:17-19) en in onderdeel 7 

(Openbaring 20:7-9).  
 

Zevende sleutel. De zeven onderdelen van het boek Openbaring zijn gerangschikt in een 

stijgende lijn tot een climax.  
 

Lees Openbaring 2:27; Openbaring 6:12-17; Openbaring 16:17-21; Openbaring 20:11-15. 

Hoewel de zeven onderdelen van het boek Openbaring parallel zijn en zich uitstrekken van de komst tot de wederkomst 

van Christus, is er ook een toename in nadruk op die gebeurtenissen die kort voor de wederkomst van Christus 

plaatsvinden.  

• Bijvoorbeeld: Er is een toenemende nadruk op de laatste oordeelsdag. Onderdeel 1 kondigt de laatste oordeelsdag 

aan (2:27); onderdeel 2 (6:12-17) en 3 (11:18) introduceert de laatste oordeelsdag; onderdeel 4 (14:14-20), 5 (16:17-

21) en 6 (18:1-24) beschrijven het laatste oordeel in symbolen; maar onderdeel 7 (20:11-15) beschrijft de laatste 

oordeelsdag bijna zonder symbolen.  
 

• Er is ook een toenemende nadruk op de volmaakte uiterste toestand van de Gemeente (3:12-13; 7:9-17; 11:15; 

14:1-5; 15:2-4; 19:1-10; 21:1 to 22:5).  
 

• Ook de boodschap van elk onderdeel van het boek Openbaring is gerangschik in een stijgende lijn tot een climax.  
 

Achtste sleutel. Openbaring 21:1 tot 22:5 openbaart de ideale werkelijkheid van de Gemeente op 

de tegenwoordige aarde vóór de wederkomst van Christus in het licht van de echte werkelijkheid 

van de Gemeente op de nieuwe aarde ná de wederkomst van Christus. 
 

Lees Openbaring 21:2. 

“Het Hemelse Jeruzalem” is een symbool van Gods volk in de hemel en op de aarde in de tegenwoordige tijd vóór de 

wederkomst van Christus (Galaten 4:24-26; Hebreeën 12:22-24). Het gebruik van de onvoltooid tegenwoordige tijd in 

sommige werkwoorden in Openbaring 21:1 tot 22:5 betekent dat deze handelingen nu in de tegenwoordige tijd nog 

plaatsvinden: het Nieuwe Jeruzalem is nog bezig neer te dalen; Christus is nog bezig alles nieuw te maken; en 

christenen zijn nog bezig te overwinnen (Openbaring 21:2,5,7).  
 

“Het Nieuwe Jeruzalem” is daarom  

• een symbool van van de ideale werkelijkheid van Gods volk op de tegenwoordige aarde nog vóór de 

wederkomst van Christus. 

• een symbool van van de volmaakte werkelijkheid van Gods volk op de nieuwe aarde ná de wederkomst van 

Christus (Openbaring 21:9-10), maar ook een symbool  
 

 

DE BIJBELSTUDIE 
 

Maak gebruik van de vijf stappen methode en doe samen Bijbelstudie uit Openbaring 21:1 – 22:6.  
 

STAP 1. LEES.       GODS WOORD 

Lees. We gaan Openbaring 21:1 – 22:6 met elkaar bestuderen.  

Laat ieder groepslid om de beurt één vers uit dit Bijbelgedeelte voorlezen.  
 

STAP 2. ONTDEK.    WAARNEMINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ?  

Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? 

Schrijf op. Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op 

in je Bijbelstudie notitieboek.  

Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in 

de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen 

dan deze. 
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21:3-4 

Ontdekking 1. De toekomstige relatie met God. 
 

Vóór de wederkomst van Christus  

Vóór de wederkomst van Christus is “de hemel” de woning van God en “de aarde” de woning van mensen. Hoewel God 

alomtegenwoordig en geestelijk benaderbaar is, blijft Hij als Geest onzichtbaar!  
 

Ná de wederkomst van Christus  

Vanaf de wederkomst van Christus zal God zichtbaar te midden van Zijn volk op de nieuwe aarde komen wonen! God 

heeft Zich bij de komst van Christus zichtbaar in Jezus Christus geopenbaard en vanaf de wederkomst van Christus 

zullen de mensen van God Christus zien (1 Johannes 3:1-3). Op de nieuwe aarde zal de relatie met God door Jezus 

Christus de allerbelangrijkste zijn! De relatie zal persoonlijk en intiem zijn. Hij zal alle tranen uit ons ogen wissen. Hij 

zal elk wond en litteken helen en elk herinnering aan zonde en ellende wegvagen. Er zal geen pijn, lijden of dood meer 

zijn. Hij zal mij laten leven in het licht van zijn kennis, vreugde en heiligheid. Ik zal de volheid van het nieuwe en 

eeuwige leven ervaren. En ik zal Zijn gezicht zien!  
 

 

22:3-5 

Ontdekking 2. De toekomstige taken voor God.  
 

Op de nieuwe aarde zullen de mensen van God zich alleen bezig houden met zinvolle activiteiten. Zij zullen niet alleen 

een nieuw Paradijs (tuin), maar de hele nieuwe aarde beërven. Zij zullen God op de nieuwe aarde dienen en over de 

nieuwe aarde heersen. “Het eeuwige leven” is niet maar een eeuwige niets-doen, maar voor alle eeuwigheid zinvol 

bezig zijn! Samen met alle gelovigen in Jezus Christus zullen wij het Koninkrijk van God in haar volmaakte laatste fase 

beërven – dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wij zullen met God in zijn Koninkrijk heersen, dat wil zeggen, 

over de nieuwe aarde heersen. De mensen van God zullen de heerlijkheid en eer van elk volk in het Koninkrijk brengen.  
 

STAP 3. VRAAG.               UITLEG 

Overweeg. WELKE VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN? 

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Openbaringen 21:1 – 22:6 te begrijpen en vragen te stellen over wat 

we nog niet begrijpen.  

Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? 

hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek. 

Oplezen. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te 

schrijven, laat ze om de beurt in de kring hun vraag oplezen.  

Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken. 
 

21:1 

Vraag 1. Waar zullen christenen ná de wederkomst wonen? In de hemel of op de aarde? 

Aantekeningen.  

Vóór de wederkomst van Christus  

De menselijke geesten van alle gelovigen die lichamelijk gestorven zijn gaan naar de hemel. “De hemel” is de plaats 

waar God woont (2 Samuël 12:23; Prediker12:7; Lukas 16:22; 2 Korintiërs 5:1; Filippenzen 1:23; Openbaring 20:4). 

“De hemel” word dan symbolisch “het Paradijs” genoemd (Lukas 23:43; 2 Korintiërs 12:3-4; Openbaring 2:7).  
 

Ná de wederkomst van Christus  

De uiteindelijke bestemming van christenen is niet “het Paradijs”. Het populaire geloof dat het Paradijs een plaats van 

genot in de hemel is, is niet waar. De uiteindelijke bestemming zal veel meer dan het Paradijs zijn!  
 

Het oude Paradijs op aarde was maar een kleine tuin met vruchtbomen ergens in het Midden Oosten, maar de nieuwe 

aarde zal de hele volkomen vernieuwde aarde omvatten (Romeinen 4:13; Romeinen 8:19-21)! Satan kon nog in het 

oude Paradijs komen en mensen konden nog in het Paradijs zondigen en sterven! Maar de nieuwe aarde zal de plaats 

van gerechtigheid zijn en niets wat verwerpelijk is zal er binnenkomen (2 Petrus 3:13; Openbaring 21:27)! Op de 

nieuwe aarde zal geen Satan, zonde of dood meer zijn (Openbaring 21:4)!  
 

Op de laatste oordeelsdag zullen de engelen van Christus allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben 

verkracht uit zijn Koninkrijk rooien en in de hel werpen (Matteüs 13:41-42). Vuur zal de elementen uiteen doen vallen 

en alle verworvengheden van mensen zullen blootgelegd (ontmaskerd) worden. De oude hemel (universum) en aarde 

zullen vernieuwd worden tot de nieuwe hemel en aarde (2 Petrus 3:10-13).  
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21:1 

Vraag 2. Waarom zal er geen zee op de nieuwe aarde meer zijn? 

Aantekeningen.  
 

Vóór de wederkomst van Christus  

“De zee” is een symbool voor de goddeloze volken die in de beroering, onrust en razernij verkeren (Jesaja 8:7; Jesaja 

17:12). Het is een beeld van de boze machten van chaos die het leven bedreigen. Het vertegenwoordigt de landen, 

volken en stammen die “het beest dat uit de zee opkomt” (de antichrist) (Openbaring 13:1; zie Daniël 7:2-7) en “het 

grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld die aan waterstromen zit” (Openbaring 

17:15) aanbidden.  
 

Ná de wederkomst van Christus  

“De zee is er niet meer” is geen verwijzing naar de oceanen of meren op de nieuwe aarde. Er zal op de nieuwe aarde 

geen enkel goddeloze en anti-christelijke land, volk of stam meer zijn! Er zullen geen boze en chaotische machten meer 

zijn! Er zal geen terreur of oorlog meer zijn! Alleen vrede zoals de God van de Bijbel alleen kan geven!  
 

 

21:2,9-11 

Vraag 3. Wat symboliseert de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem die uit de hemel neerdaalt?  

Aantekeningen.  
 

 (1) Babylon and Jerusalem.  

Terwijl “de stad Babylon” een symbool van de ongelovige en onheilige mensen en de oude orde op aarde is 

(Openbaring 17:1-2,5,18), is “de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem”, een symbool van Gods gelovige en heilige 

mensen en de nieuwe orde (Hebreeën 11:9-10,13-16). 
 

 (2) Het Hemelse Jeruzalem en het Nieuwe Jeruzalem.  

Zowel het Hemelse Jeruzalem als het Nieuwe Jeruzalem is geen letterlijke stad, maar symbolen van de Gemeenschap of 

Gemeente van gelovigen (de Kerk). Na het laatste oordeel in de lucht zal het Hemelse Jeruzalem (Christus en zijn 

Gemeente die bestaat uit alle gelovigen in Christus) neerdalen op de nieuwe aarde als het Nieuwe Jeruzalem 

(Openbaring 20:11 – 21:2). En God in Christus zal te midden van de gelovigen op de nieuwe aarde wonen (Openbaring 

21:3). 
 

Vóór de wederkomst van Christus  

Alle gelovigen worden “het Hemelse Jeruzalem” genoemd (Galaten 4:21-31; Hebreeën 12:22-24; Hebreeën 13:14). In 

het Oude Testament worden de gelovigen al symbolisch “de bruid van God” (Jesaja 62:5) en “de vrouw van God” 

(Jesaja 54:1,5-6,11) genoemd. In het Nieuwe Testament worden de gelovigen “de bruid, de vrouw van het Lam” 

genoemd (Openbaring 21:9-10; 2 Korintiërs 11:2-3; Efeziërs 5:25-32).  
 

Ná de wederkomst van Christus  

Alle gelovigen worden “het Nieuwe Jeruzalem” genoemd (Openbaring 21:1-2,9-11). Het Nieuwe Jeruzalem is het 

symbool voor de laatste volmaakte fase van het Koninkrijk van God op de nieuwe aarde ná de wederkomst van 

Christus. Het Nieuwe Jeruzalem wordt met prachtige termen omschreven, omdat niets in het heelal zo glorieus is als 

mensen die omgaan met de Levende God!  
 

 (3) Het Nieuwe Jeruzalem is tegelijk het perfecte ideaal en de volmaakte werkelijkheid.  
 

Vóór de wederkomst van Christus  

Het Nieuwe Jeruzalem is het perfecte ideaal voor wat het volk van God zou moeten zijn op de huidige aarde! Daarom 

staan sommige werkwoorden in de onvoltooide tegenwoordige tijd:  

• Openbaring 21:1. Het Nieuwe Jeruzalem is de hele tijd al bezig om neer te dalen uit de hemel naar de aarde 

(vergelijk de uitdrukking: “uw Koninkrijk kome” in Matteüs 6:10)  

• Openbaring 21:5. Christus is de hele tijd al bezig om mensen en dingen nieuw te maken (zie 2 Korintiërs 5:17) 

• Openbaring 21:6. Christus is de hele tijd al bezig om levenswater te geven aan mensen die dorst hebben (zie 

Johannes 7:37-39). 

• Openbaring 22:2. De bladeren van de levensboom brengt de hele tijd al genezing aan de volken (zie Matteüs  

8:16-17).  
 

Na de wederkomst van Christus  

Het Nieuwe Jeruzalem is de voltooide en perfecte werkelijkheid voor wat het volk van God zal zijn op de nieuwe aarde! 

Daarom staat andere werkwoorden in het verleden tijd:  

• Openbaring 21:1. De eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij.  

• Openbaring 21:4; Openbaring 22:3. Er zal geen dood meer zijn, geen rauw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat 

er eerst was is voorbij. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust.  

• Openbaring 21:6. Wat in de Bijbel geschreven staat “is voltrokken”. De voltooid tegenwoordige tijd legt de nadruk 

erop dat deze volmaakte werkelijkheid voor eeuwig zal voortduren! De eeuwige God in Jezus Christus, die “de 

alpha en de omega, het begin en het einde” is, garandeert dat deze volmaakte werkelijkheid nooit zal voorbijgaan.  
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21:7-8 

Vraag 4. Wat betekent het om “te overwinnen”? 

Aantekeningen.  
 

Vóór de wederkomst van Christus  

“Overwinnen” is de verantwoordelijkheid en uitdaging voor elk christen op aarde! “Overwinnen” doe je wanneer je 

onder alle omstandigheden in Jezus Christus blijft geloven (1 Johannes 5:5) en in Jezus Christus blijft (Johannes 15:5). 

Overwinnen doe je wanneer je de duivel en de zondige wereld buitensluit (1 Johannes 2:15-17), omdat zij proberen je 

weg te trekken van omgang met en dienstbetoon aan God. Overwinnen is te blijven strijden tot het einde tegen 

verslappen en terugvallen (1 Timoteüs 6:11-12; Openbaring 2:4-5). Overwinnen is aanhoudend tegen onrecht vechten. 

Mensen die niet overwinnen zijn nog ongelovigen, omdat zij de rijkdom, macht, roem en plezier van deze wereld boven 

de verlossing in Christus stellen.  
 

Jezus Christus heeft de wereld overwonnen (Johannes 16:33). De gelovigen in Jezus Christus zullen de wereld  

(1 Johannes 5:5) en het kwaad (1 Johannes 2:14) overwinnen. Christenen zullen de Satan en zijn demonen overwinnen 

door het bloed van het Lam (d.w.z. op basis van de kruisiging van Jezus Christus) en door het woord van hun getuigenis 

(Openbaring 12:11). En zij zullen hen die oorlog tegen hen voeren overwinnen (Openbaring 17:14).  
 

Ná de wederkomst van Christus  

De gelovigen zullen “meer dan overwinnaars” door Jezus Christus zijn (Romeinen 8:37)!  
 

 

21:10 

Vraag 5. Wat is de betekenis van elk deel van de heilige stad, het Nieuwe Jerusalem?  
                                             

Aantekeningen. Als Johannes dit visioen over het Nieuwe Jeruzalem beschrijft, beschrijft hij de muur, de poorten, de 

fundamenten en de straten van de stad. Deze delen van de stad zijn symbolen die het Nieuw Jeruzalem van 

verschillende invalshoeken beschrijven als de gemeenschap van de gelovigen (de Kerk).  
 

 

21:12,15,17 

Vraag 6. Wat symboliseert de hoge muur? 
  

Aantekeningen. De hoge muur is een symbool voor bescherming, en veiligheid voor de Gemeenschap of Gemeente (de 

Kerk) die bestaat uit alle gelovigen. De muur is 144 el (in moderne afmeting ongeveer 65 meter) breed. Er zouden wel 

drie strijdwagens naast elkaar op kunnen rijden. Het getal 144 is symbolisch: het getal 3 symboliseert: “God”, het getal 

4 symboliseert: “de wereld”, het getal 12 symboliseert: “alle gelovigen tijdens de oudtestamentische periode” 

(Openbaring 21:12) en “alle gelovigen tijdens de nieuwtestamentische periode” (Openbaring 21:14), en het getal 12x12 

(=144) symboliseert: “volledigheid en volmaaktheid”. Dus het getal 144 zou kunnen uitbeelden dat het verlossingswerk 

van God door Jezus Christus in de hele wereldgeschiedenis onaantastbaar en veilig is.  
 

Vóór de wederkomst van Christus  

Alle oprechte christenen blijven absoluut veilig in hun recht op omgang met de Levende God. Jezus Christus zegt dat 

het onmogelijk is de uitverkorenen te misleiden (Matteüs 24:24). Hij belooft ook, “Niemand zal ze uit mijn hand roven” 

(Johannes 10:28) en “Geen van hen is verloren gegaan” (Johannes 17:12)! 
 

Ná de wederkomst van Christus  

Alle oprechte gelovigen in de geschiedenis van de Bijbel zullen voor eeuwig veilig zijn in hun recht op omgang met de 

Levende God in Christus. “Over hen wordt geen oordeel uitgesproken” (Johannes 5:24). “Zij zullen nooit verloren 

gaan” (Johannes 10:28). “Het eeuwige leven staat hun te wachten” (Matteüs 25:46).  
 

 

21:12,13,25 

Vraag 7. Wat symboliseren de twaalf poorten? 
 

Aantekeningen. De poorten symboliseren “de toegang tot de Gemeenschap of Gemeente (Kerk) van God”. De namen 

van de 12 stammen van Israël die op de poorten geschreven staan symboliseren dat “alleen zij die bij God horen (de 

gelovigen) in het Nieuwe Jeruzalem zullen wonen” (Galaten 6:14-16; Jakobus 1:1).  
 

Vóór de wederkomst van Christus  

De poorten zijn nooit gesloten en er is altijd gelegenheid om door geloof de Gemeenschap of Gemeente (Kerk) 

bestaande uit gelovigen binnen te gaan. De poorten zijn naar alle windrichtingen gericht en symboliseren dat zij 

“mensen uit uit alle landen, volken, stammen en talen in de wereld verwelkomen” (zie Jesja 43:5-7; Matteüs 24:14; 

Openbaring 5:9). Engelen houden de wacht bij de poorten en symboliseren dat “geen kwaad of ongelovige binnen kan 

komen” (Openbaring 21:27). Alle oudtestamentische gelovigen zoals Abel Henoch, Noach, Abraham, David, Daniël en 

velen anderen zijn al door geloof naar binnengegaan (Genesis 15:6; Lukas 20:37-38; Hebreeën hfst. 11). Alle 

nieuwtestamentische gelovigen die hun kleren gewassen hebben in het bloed van het Lam hebben ook het recht binnen 

te gaan (Openbaring 7:14; Openbaring 22:14)! Voor je lichamelijke dood of voor de wederkomst van Jezus Christus is 

er nog gelegenheid om tot de Gemeente van gelovigen toe te treden (Matteüs 7:13-14; Lukas 13:23-30). 
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Bij de wederkomst van Christus  

De poorten zullen onherroepelijk gesloten worden en er zal geen gelegenheid meer komen om binnen te treden en 

behouden te worden (Matteüs 25:10-13; 2 Korintiërs 6:1-2; 2 Korintiërs 13:5)! Dit betekent dat alleen zij die in het boek 

van het leven van het Lam staan tot het Nieuwe Jeruzalem zullen toetreden (Openbaring 21:27).  
 

Ná de wederkomst van Christus  

De poorten van het Nieuwe Jeruzalem na de wederkomst van Christus zullen nooit meer gesloten worden en 

symboliseren “ononderbroken omgang met de levende God op de nieuwe aarde!”  
 

 

21:14,19-21 

Vraag 8. Wat symboliseren de 12 grondstenen (HSV: fundamenten)? 
 

Aantekeningen. De grondstenen symboliseren “het fundament van de Gemeenschap of Gemeente van God”. De namen 

van de 12 apostelen die op de grondstenen geschreven staan symboliseren dat “de apostelen van Jezus Christus de 

historische Kerk gevestigd hebben” (Matteüs 16:18-19, Handelingen 1:8; Efeziërs 2:20; Efeziërs 3:5-6; Openbaring 

21:14). De apostelen van Jezus Christus zijn de ooggetuigen en oorgetuigen van Jezus Christus. Jezus Christus is het 

werkelijke Fundament van de Christelijke Gemeente of Kerk (1 Korintiërs 3:11).  
 

Vóór de wederkomst van Christus  

De apostelen hebben het fundament van de historische Gemeente (Kerk) gelegd door hun verkondiging en hun 

nieuwtestamentische Geschriften. Zij brachten het eerst mensen uit de drie belangrijkste groepen (Joden, half-Joden en 

niet-Joden) tot Christus en in het Hemelse Jeruzalem (Galaten 4:26). De sierstenen die de grondstenen versieren (zie 

Jesaja 54:11-12; Openbaring 21:19-21) symboliseren “de veelkleurige wijsheid en deugden van God die de apostelen 

hebben verkondigd” (Efeziërs 3:10). 
 

Ná de wederkomst van Christus  

De Gemeenschap of Gemeente van gelovigen (het Koninkrijk van God) zal nooit wankelen, omdat God Zelf de 

Ontwerper en Bouwer ervan is (Matteüs 16:18; Hebreeën 11:10; Hebreeën 12:28)!  
 

 

21:16 

Vraag 9. Waarom is de vorm van de stad een kubus? 

Aantekeningen.  
 

 (1) De vorm van een kubus.  

De stad is symbolisch gezien een kubus, 12 000 x 12 000 x 12 000 el. Letterlijk is 12 000 el ongeveer 2 200 kilometer. 

Maar het Nieuwe Jeruzalem is niet letterlijk een stad en haar vorm is niet letterlijk een kubus! Zowel de vorm als de 

afmetingen zijn symbolisch.  
 

Het Allerheiligste van de tabernakel en de tempel in het Oude Testament had de vorm van een kubus, 20x20x20 el  

(1 Koningen 6:20). Gedurende de oudtestamentische periode stond de ark in het Allerheiligste en de ark symboliseerde 

de woonplaats van God in al zijn heerlijkheid (1 Samuël 4:4; 2 Koningen 19:15; 1 Koningen 8:10-11). In het Nieuwe 

Testament symboliseert het Allerheiligste “de hemel”, de woonplaats van God (Hebreeën 9:12,24).  
 

 (2) Het Nieuwe Jeruzalem in de vorm van een kubus.  
 

Vóór de wederkomst van Christus  

Het Hemelse Jeruzalem (Galaten 4:26) als de tempel van God (2 Korintiërs 6:16; Efeziërs 2:22) en als het Nieuwe 

Jeruzalem in de vorm van het Allerheiligste in de tempel (Openbaring 21:16) zijn symbolen voor de Gemeenschap of 

Gemeente van gelovigen (de Kerk) in haar ideale vorm als de woonplaats van de levende God op de tegenwoordige 

aarde. De Gemeente (Kerk) wordt beschouwd als de woonplaats van God door zijn Geest (Efeziërs 2:19-22)!  
 

Het getal 12 000 is het product van 3x4 x 10x10x10. Het getal 3 symboliseert: “God” (Matteüs 28:19). Het getal 4 

symboliseert: “de wereld” met zijn vier windrichtingen (Openbaring 7:1). Het getal 12 symboliseert: “Gods volk” 

(Openbaring 21:12,14) en dus het resultaat van Gods werk van verlossing in de wereld. Het getal 10 symboliseert: “het 

volledige getal op de aarde”. De 10 meisjes (Matteüs 25:1) of 10 dienaren (Lukas 19:13) symboliseren: “alle mensen”. 

En het getal 10x10x10 symboliseert: “het absolute en goddelijke volledige getal op aarde” (Exodus 20:6; Jesaja 60:21-

22). Dus, het getal 12 000 x 12 000 x 12 000 is een symbool en kan verwijzen naar “het volledige en volmaakte 

resultaat van het verlossingswerk van de Drie-enige God in alle volken op aarde en in alle generaties”! Een volledig 

getal wordt in elk generatie opnieuw bereikt (zie Romeinen 11:4-5). Geen enkele uitverkorene in de geschiedenis zal 

misleid worden (Matteüs 24:24) en geen enkele uitverkorene zal verloren gaan (Johannes 10:28; Johannes 17:12)!  
 

Ná de wederkomst van Christus  

“Het Nieuwe Jeruzalem” (Openbaring 21:1-2) in de vorm van een kubus (Openbaring 21:16) is een symbool van de 

Gemeenschap of Gemeente (Kerk) van gelovigen in haar definitieve volmaakte vorm als de woonplaats van God op de 

nieuwe aarde. Zij zal voor eeuwig met het heldere licht van Gods heerlijkheid blijven schitteren (Openbaring 21:3,11).  
 

Het getal 12 000 x 12 000 x 12 000 is een symbool en kan het volledige en volmaakte resultaat van het werk van 

verlossing van de Drie-enige God in alle volken op aarde door heel de wereldgeschiedenis heen symboliseren! Het getal 
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kan “alle uitverkoren gelovigen tussen de schepping en de vernieuwing van alle dingen” symboliseren. Het kan “de 

volheid van Israël” en “de volheid van de heidenen” symboliseren, een getal dat bij de wederkomst van Christus pas 

bereikt zal worden (Romeinen 11:25-26; 2 Timoteüs 2:19).  
 

 

21:22 

Vraag 10. Waarom is er geen tempel in het Nieuwe Jeruzalem? 

Aantekeningen.  
Vóór de eerste komst van Christus 

Gedurende de oudtestamentische periode werd de tempel als de woonplaats van God beschouwd. De heerlijkheid van 

God in de wolk overdag en in het vuur ‘s nachts werd beschouwd als wonende tussen de twee cherubs op de ark van het 

verbond in de Allerheiligste van de tempel (Exodus 25:22; Exodus 40:34-38; 1 Samuël 4:4; 2 Koningen 19:15). In het 

Oude Testament werd de uitstraling van de heerlijkheid van God beperkt tot het Allerheiligste van de tempel. Maar de 

profeet Jesaja profeteerde al dat God Zelf het heiligdom zou zijn voor hen die geloven en gehoorzamen. Hij zou ook 

“een steen zijn waaraan men zich stoot” en “een rotsblok waarover men struikelt” voor hen die niet geloven en 

gehoorzamen (Jesaja 8:13-14). 
 

Ná de eerste komst van Christus  

De tempel is niet langer het zichtbare symbool van Gods woning (Johannes 2:19; Handelingen 7:44-50; Handelingen 

17:24-25). Het voorhangsel in de temple was van boven tot onder in tweeën gescheurd (Matteüs 27:51) en 

symboliseerde dat iedereen die in Jezus Christus geloofde nu door de Heilige Geest direct toegang tot God had (Efeziërs 

2:18; Efeziërs 3:12; Hebreeën 4:14-16). Van een Bijbels gezichtspunt zijn er in heel de wereld geen heilige plaatsen of 

godsdienstige gebouwen meer die als Gods woning beschouwd dienen te worden!  
 

Na de eerste komst van Jezus Christus is de Gemeenschap of Gemeente van gelovigen (de Kerk) “de tempel van God” 

en “de plaats waar God door zijn Geest woont (1 Korinthe 3:16; 6;19-20; 2 Korinthe 6:16; Efeziërs 2:22; 1 Petrus 2:5). 

En de uitstraling van de heerlijkheid van God is nu zichtbaar in de Gmeente (de Kerk) (2 Korintiërs 3:18; Matteüs 

5:16). 
 

Ná de wederkomst van Christus  

Na de wederkomst van Christus wordt de situatie omgekeerd. Dan zal God in Jezus Christus het heiligdom of de 

zichtbare tempel van het Nieuwe Jeruzalem zijn. De Gemeente (de Kerk) van Jezus Christus zal in God wonen die Zich 

in Jezus Christus geopenbaard heeft. Dan is Kolossenzen 3:3-4 niet langer een verborgen werkelijkheid. Dan zal wat 

Jesaja profeteerde de vervulde werkelijkheid zijn: “God zal tot een heiligdom voor beide huizen van Israël zijn” (Jesaja 

8:14), de plaats waar de gelovigen voor eeuwig wonen, schuilen, Hem aanbidden en dienen. Dan zal wat Paulus zegt 

niet langer een verborgen werkelijkheid zijn: “Uw leven is met Christus verborgen in God. ... Ook u zult met Christus 

geopenbaard worden in heerlijkheid” (Kolossenzen 3:3-4). En de uitstraling van de heerlijkheid van God zal de stad en 

de hele nieuwe aarde overheersen (vers 23). 
 

 

21:23; 22:5 

Vraag 11. Waarom zijn er geen zon, maan of lichten in het Nieuwe Jeruzalem? 
 

Aantekeningen. Er zullen geen zon of maan of lichten in de stad meer zijn, omdat God Zelf in Christus haar Licht zal 

zijn. Het Lam, Jezus Christus, wordt uitdrukkelijk “haar Licht” genoemd. 
 

Vóór de wederkomst van Christus  

Christus is het Licht van de wereld (Johannes 8:12), omdat Hij de onzichtbare God zichtbaar aan mensen heeft 

geopenbaard (Johannes 1:4-5; Johannes 14:9; 2 Korintiërs 4:6; Kolossenzen 1:15) en ook omdat Hij de ware en 

reddende kennis van God aan gelovigen heeft gebracht (Matteüs 11:27; Johannes 8:19). Nu is Jezus Christus (in Zijn 

verheerlijkt menselijke natuur) in de hemel en gelovigen zien Hem met hun geestelijke ogen.  
 

Ná de wederkomst van Christus  

Christus zal het Licht en de Lamp van het Nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde zijn (Openbaring 21:23), omdat Hij 

voortdurend het zichtbare gezicht en de volmaakte kenmerken van God zichtbaar aan de gelovigen zal tonen. God is 

Geest en Hij woont door Jezus Christus zichtbaar tussen de gelovigen op de nieuwe aarde (Openbaring 21:3). Dan 

zullen gelovigen Jezus Christus in Zijn verheerlijkt menselijke natuur ook met de ogen van hun opstandingslichamen 

kunnen zien (Revelation 22:4)!4 
 

 

 

 

 

                                                           
4 De tegenwoordige menselijke lichamen van gelovigen in Jezus Christus zullen veranderd worden en gelijkvormig zijn aan het verheerlijkte  

  opstandingslichaam van Jezus Christus (Filippenzen 3:21) en hun tegenwoordige menselijke geest zal veranderd worden en gelijkvormig zijn aan de  

  menselijke geest van Jezus Christus omdat zij Hem zullen zien zoals Hij is (1 Johannes 3:1-3).  
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21:24-27 

Vraag 12. Wie zijn de volken in het Nieuwe Jeruzalem en wat brengen zij met zich mee? 

Aantekeningen.  
 

Vóór de wederkomst van Christus  

Ontelbaar vele mensen in alle volken en talen zullen Jezus Christus aannemen als Verlosser en Heer (zie Matteüs 24:15; 

Openbaring 21:9-10). Zij zullen de open smalle poort binnengaan en de smalle weg bewandelen (Matteüs 7:13-14). Zij 

zullen de rijkdom van hun eigen volk in het Hemelse Jeruzalem (de wereldwijde Gemeente of Kerk) inbrengen (zie 

Jesaja 60:11) en aansluiten bij de wereldwijde Gemeente (Kerk) van Jezus Christus (Matteüs 24:14; Openbaring 5:9-

10). Zij zullen God door Jezus Christus aanbidden en dienen door middel van alle dingen die goed en moreel zijn in hun 

wetenschap (landbouw projecten, medische projecten, sociale projecten, enz.), cultuur (muziek, poëzie, dans, kunst, 

enz) en persoonlijke leven (persoonlijkheden, karakter eigenschappen, talenten, geestesgaven, enz.) – allemaal dingen 

die de vuurtoets hebben doorstaan.  
 

Ná de wederkomst van Christus  

Wanneer het Hemelse Jeruzalem als het Nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde neergedaald is, zullen mensen uit elk 

land, volk, stam en taal voor eeuwig deel uitmaken van Gods gelovige volk (de Gemeente of Kerk) op de nieuwe aarde. 

Er zal een grote verscheidenheid van gelovigen en een geweldige verscheidenheid van pracht op de nieuwe aarde zijn! 

Alles in hun verworvenheden, cultuur en persoonlijk leven dat de toets van het vuur op de laatste oordeelsdag kan 

weerstaan (Matteüs 3:11-12; Matteüs 13:40-43; 1 Korintiërs 3:12-15; 2 Petrus 3:10), zal met hun meekomen in het 

Nieuwe Jeruzalem. “Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, 

alles wat eervol is, kortom, alles wat deugdzaam is en lof verdient (Filippenzen 4:8), alles wat “uit God, door God en 

voor God” gedaan werd (Romeinen 11:36; Johannes 15:5) zal niet tevergeefs zijn (1 Korintiërs 15:58), maar zal hen in 

het Nieuwe Jeruzalem vergezellen (Openbaring 14:13)! Denk aan aan de ontelbare voorheen verloren mensen uit elke 

land, volk, taal of stam die nu gered zijn (Openbaring 5:9-10). Denk aan de vele mensen met lieflijke persoonlijkheden 

en karakters. Denk aan alle muziek, zang en dans en allerlei wetenschap, kunst en geschreven werken die God 

verheerlijken. Niets wat goddeloos of onrechtvaardig is zal in het Nieuwe Jeruzalem binnenkomen (Openbaring 21:27). 

Alleen zij die in het boek van het leven van het Lam staan zullen voor eeuwig op de nieuwe aarde wonen (Openbaring 

20:15). 
 

 

22:1 

Vraag 13. Wat symboliseert de rivier met water dat leven geeft?  
 

Aantekeningen. De tegenwoordige hemel, aarde en zee zoals zij nu zijn zullen grondig veranderd worden (Romeinen 

8:21; 2 Petrus 3:10). Het hele universum zal glorieus vernieuwd worden. In plaats van de “zee” die een dreigement 

vormt, zal er “de rivier met water dat leven geeft” zijn (Openbaring 22:1). Deze verandering is een teken dat ook alle 

andere verhoudingen op de nieuwe aarde veranderd zullen worden en dat de relatie van de mens tot de natuur volledig 

hersteld zal worden (Jesaja 11:6-9; Ezechiël 47:9)! De fysieke schepping of natuur zal helemaal worden wat God 

oorspronkelijk bedoeld had dat het zou zijn (Handelingen 3:21)! Niettemin heeft “de rivier met water dat leven geeft” 

primair een symbolische of geestelijke betekenis.  
 

Vóór de wederkomst van Christus  

“De rivier met water dat leven geeft” symboliseert de verkondiging van het evangelie van verlossing over de hele 

wereld en het eeuwige leven dat de rivier brengt aan ieder mens die daarvan drinkt (Johannes 4:10,14; Johannes 7:38). 

Het vloeit van de troon van God en symboliseert dat verlossing Gods werk van genade en liefde is (Efeziërs 2:8-9). De 

onvoltooid tegenwoordige tijd is een aanduiding dat dit slaat op het werk van God in de tegenwoordige tijd voor de 

wederkomst van Christus.  
 

Ná de wederkomst van Christus  

“De rivier met water dat leven geeft” symboliseert de volheid en volmaaktheid van de nimmer eindigende verlossing 

die God aan zijn volk op de nieuwe aarde heeft geschonken (Johannes 10:28). 
 

 

22:2 

Vraag 14. Wat symboliseert het plein (HSV: straat) van het Nieuwe Jeruzalem? 
 

Aantekeningen. De uitdrukkingen “rivier”, “plein (straat)” en “boom” staan in het enkelvoud, maar kunnen in de 

Griekse taal collectieve betekenis hebben: “rivieren”, “pleinen (straten)” en “bomen”. Dus, het visioen toont niet slechts 

één rivier, één plein (straat) en één boom, maar parken met bomen, rivieren en pleinen (straten)!  
 

Vóór de wederkomst van Christus  

“De pleinen (straten)” symboliseren de gemakkelijke toegang tot de troon van God, tot de rivier met water dat leven 

geeft en tot de boom van het leven (NBV: levensboom). Door geloof in de Middellaar Jezus Christus (1 Timoteüs 2:5) 

en zijn Geest (Efeziërs 2:18) heeft elk mens die dorst heeft volledig toegang om zonder geld en zonder betaling te 

komen drinken (Jesaja 55:1-2). Jezus zegt, “Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt ga, dan zal Ik 

jullie rust geven” (Matteüs 11:28). 
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De pleinen (straten) zijn “van puur goud, als doorzichtig glas” (Openbaring 21:21) en symboliseren de volmaakte en 

transparante manier waarop christenen tot God komen (Johannes 3:19-21; Johannes 8:12) en hun volmaakte en 

transparante omgang met God (1 Johannes 1:5-7). De Bijbel is erg gekant tegen een esoterische (geheime, mystieke, 

alleen voor ingewijden) benadering tot de God die Zich in Christus in de Bijbel openbaart! 
 

Ná de wederkomst van Christus  

“De pleinen (straten)” symboliseren nog steeds de gemakkelijke toegang tot God op zijn troon, tot de rivier met water 

dat leven geeft en tot de boom van het leven. Maar nu is het geloof van Gods volk in de Onzichtbare die op de troon zit 

veranderd in een werkelijkheid die zij kunnen zien! En nu is het geloof in het water van het eeuwig leven ook veranderd 

in een werkelijkheid die zij kunnen ervaren!  
 

 

22:2-3a 

Vraag 15. Wat symboliseert de boom van het leven (NBV: levensboom)?  

Aantekeningen.  
 

Vóór de eerste komst van Christus  

De boom van het leven was een echte boom in het Paradijs (een tuin) ergens in het Midden Oosten. Adam en Eva 

bezaten het eeuwig leven onder voorwaarde dat zij God zouden gehoorzamen. De boom van het leven zou hun leven 

voor eeuwig in stand houden.  
 

Maar nadat Adam en Eva in zonden gevallen waren, heeft God hen uit het Paradijs verdreven, zodat zij niet van de 

boom van het leven zouden kunnen eten en voor eeuwig als slaven van de zonde en de dood zouden moeten voortleven 

(Genesis 2:9; Genesis 3:22,24).  
 

Op de tegenwoordige aarde heeft geen mens toegang tot zo een Paradijs (tuin). Alle mensen hebben gezondiged 

(Romeinen 3:23), zijn van nature geestelijk dood, zullen eenmaal lichamelijk sterven en ook de eeuwige dood sterven, 

tenzij zij door Jezus Christus gered worden. Dus, vóór de eerste komst van Jezus Christus had geen mens in de wereld 

toegang tot de boom van het leven die in het Paradijs stond.  
 

Vóór de wederkomst van Christus  

De boom van het leven met zijn bladeren die de volken genezing brengt symboliseert de heilzame invloed van het 

evangelie, de overvloedigheid van de verlossing en de genezing van lichaam en geest (ziel) in de ideale werkelijkheid 

van de Gemeente (Kerk) nu in de tegenwoordige tijd. Vóór de wederkomst van Christus hebben alle mensen genezing 

nodig: lichamelijke genezing, emotionele genezing, geestelijke genezing, morele genezing en eeuwige genezing!  
 

Ná de wederkomst van Christus  

De boom van het leven symboliseert de volledige en volmaakte genezing die alle gelovigen op de nieuwe aarde 

bezitten. Zij hebben nooit meer bladeren nodig die hen genezing zouden brengen. Alle gelovigen op de nieuwe aarde 

zullen continu door God gezegend zijn, hun geest (ziel) zal volledig verzadigd zijn, al hun behoeften zullen vervuld zijn 

en zij zullen op de nieuwe aarde met onbeschrijfelijke vreugde leven.  
 

Op de nieuwe aarde zal het Paradijs (de tuin) in het Nieuwe Jeruzalem zijn! En de boom van het leven zal in het 

Paradijs zijn. Iedereen die op de tegenwoordige aarde overwint heeft het recht om voor altijd en eeuwig van de boom 

van het leven te eten (Openbaring 2:7). De gelovige zal geestelijk, lichamelijk, emotioneel en eeuwig leven  

(1 Korintiërs 15:42-44)! De maandelijkse vruchtbaarheid van de boom van het leven garandeert de onophoudelijke 

overvloed van de zegeningen en het volmaakte eeuwige leven op de nieuwe aarde. “Er zal niets meer zijn waarop een 

vloek rust” (Openbaring 22:3). 
  

 

22:3b 

Vraag 16. Wie zit op Gods troon?  

Aantekeningen.  
 

Vóór de wederkomst van Christus  

Het Koninkrijk van God is het koningschap of de soevereine heerschappij van God over iedereen en over alles, van 

eeuwigheid tot eeuwigheid (Psalm 93:1-2; Psalm 145:13; Psalm 146:10; 1 Timoteüs 6:15). Het Koninkrijk van God is 

in het bijzonder het koningschap of de soevereine heerschappij van God door Jezus Christus (Matteüs 28:18; Johannes 

13:3; Efeziërs 1:20-22; Filippenzen 2:9-11; Kolossenzen 1:15-20; Openbaring 1:5; Openbaring 17:14; Openbaring 

19:16). Het Koninkrijk van God is gebaseerd op het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus (Markus 1:14-15; 

Matteüs 21:39,42-43; Handelingen 2:36) en de toepassing daarvan in gelovigen door de Heilige Geest (Romeinen 

14:17). Dit koningschap wordt erkend in de harten van gelovigen en is werkzaam in hun levens (Lukas 17:20-21; 

Matteüs 25:34-40). 
 

Het koningschap van God heeft resultaten op vier gebieden:  

• Het brengt volledige verlossing van gelovigen van begin tot einde (Markus 10:25-26; Johannes 3:3-8; 1 Korintiërs 

6:9-11) 
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• Het vestigt alle gelovigen tot één Gemeente (Kerk) op de aarde (Matteüs 16:18-19; Efeziërs 1:20-23; 1 Petrus 2:4-

5,9-10) 

• Het bewerkt de goede werken (invloed) van gelovigen op elk terrein van de menselijke maatschappij (Matteüs 

25:34-36; Efeziërs 2:10; Filippenzen 2:12-13; Romeinen 14:17) 

• En het zal uiteindelijk bij de wederkomst van Christus de tegenwoordige hemel en aarde vernieuwen tot de nieuwe 

hemel en de nieuwe aarde (Handelingen 3:21; 1 Korintiërs 15:24-26; 2 Petrus 1:11; Openbaring 11:15). 
 

Ná de wederkomst van Christus  

Het Koninkrijk van God zal bij de wederkomst van Christus op de nieuwe aarde haar laatste en volmaakte fase bereiken 

(Matteüs 25:34; Johannes 25:34; 1 Korintiërs 15:23-28; Openbaring 11:15-18). De uitdrukking: “de Zoon zal Zichzelf 

onderwerpen aan Hem die alles aan Hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren” (1 Korintiërs 

15:28) betekent dat het werk van Jezus Christus als Middellaar in de heilsgeschiedenis op aarde voltooid is en Hij zijn 

toevertrouwde taak als Middellaar weer aan God de Vader zal teruggeven. Filippenzen 2:9-11 beschrijft het begin en  

1 Korintiërs 15:24-28 het einde van het Middellaarschap van Jezus Christus. Het koningschap of soevereine 

heerschappij van Jezus Christus als Middellaar tussen God en mensen op de tegenwoordige aarde wordt bij zijn 

wederkomst voltooid.  
 

Het eeuwige Koninkrijk of koningschap van (de Drie-enige) God begint na de wederkomst van Christus. Jezus Christus 

heerst dan voor alle eeuwigheid samen met God de Vader op zijn troon (2 Samuël 7:13; Jesaja 9:7; 2 Petrus 1:11; 

Openbaring 22:1,3)! Dan is het onderscheid tussen de functies van God de Vader en van God de Zoon tot een einde 

gekomen. Na de wederkomst van Christus spreekt de Bijbel alleen over de volledige eenheid van God de Vader en God 

de Zoon. “Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in 

eeuwigheid” (Openbaring 11:15). “God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het Lam” (Openbaring 21:22). 

“God ... en het Lam is haar licht” (Openbaring 21:23). “De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan” 

(Openbaring 22:1,3). 
 

 

22:4 

Vraag 17. Hoe zullen gelovigen God met hun eigen ogen zien?  

Aantekeningen. De heerlijkheid van God wordt zichtbaar in Jezus Christus. 
 

Bij  de eerste komst van Christus  

Jezus Christus is het zichtbare Beeld van de onzichtbare God (Kolossenzen 1:15), de afstraling van Gods heerlijkheid 

en de afdruk van zijn wezen (NIV: the exact representation of his being) (Hebreeën 1:3 HSV; zie Johannes 1:14). Wie 

Jezus ziet heeft God de Vader gezien (Johannes 14:9). 
 

Ná de wederkomst van Christus  

Jezus Christus zal in alle eeuwigheid het zichtbare Beeld van de onzichtbare God blijven en gelovigen zullen altijd zien 

wie God is bij het zien van Jezus Christus. Gelovigen zullen met God omgaan door Jezus Christus. Zij zullen in zijn 

tegenwoordigheid leven, aanbidden, dienen en heersen (Openbaring 22:3-5).  
 

 

22:5 

Vraag 18. Wat zullen gelovigen op de nieuwe aarde doen? 

Aantekeningen.  
 

Vóór de wederkomst van Christus  

Gelovigen op de tegenwoordige aarde hebben de culturele opdracht van God gekregen. Zij moeten de tegenwoordige 

aarde vullen met mensen naar Gods beeld; de tegenwoordige aarde onderwerpen en bewaren en over Gods schepping 

heersen (Genesis 1:26-28). Zij hebben ook van Christus de grote opdracht gekregen. Zij moeten mensen uit alle volken 

discipelen van Jezus Christus maken (Matteüs 28:19).  
 

Ná de wederkomst van Christus  

Gelovigen zullen op de nieuwe aarde waarschijnlijk hun culturele opdracht op de nieuwe aarde blijven uitvoeren. Zij 

zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid (Openbaring 22:5). En zij zullen God dienen (Openbaring 22:3).  
 

 

Vraag 19. Wat denk je is het belang van Openbaring 21 en 22 voor je leven als christen? 
 

Aantekening. Openbaring 21 en 22 leert me een antwoord geven op de vraag, “Waar ga ik heen?” Ik ben op weg om 

Jezus Christus bij zijn wederkomst te ontmoeten. Bij mijn lichamelijke dood zal mijn menselijke geest bij Jezus 

Christus in de hemel zijn en gelijkvormig worden aan Jezus Christus (1 Johannes 3:1-3). En bij de wederkomst van 

Christus zal mijn lichaam uit de dood opstaan en gelijkvormig zijn aan het verheerlijkte lichaam van Jezus Christus 

(Filippenzen 3:21). Dan zal ik voor eeuwig in Gods zichtbaar tegenwoordigheid (in Christus) mogen wonen op de 

nieuwe aarde. Dan mag ik voor eeuwig met God omgaan, Hem aanbidden en dienen en samen met Hem heersen over 

de nieuwe aarde. Ik heb heel zeker een wonderlijke en hoopvolle toekomst!  
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STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR 

CHRISTENEN? 

Een lijst maken. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit Openbaring 

21:1 – 22:6.  

Overweeg. WELKE MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING 

MAAKT?  

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf die dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze 

persoonlijke toepassing aan anderen te vertellen of niet.  

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid 

mogelijk zijn. Hier volgt een lijst van mogelijke toepassingen.) 
 

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Openbaring 21:1 - 22:6.  
 

21:1-3.  Zie met verwachting uit naar de wederkomst van Jezus Christus, wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 

een werkelijkheid zal zijn.  

21:4.  Onthoud dat al mijn tranen, verdriet en zwakheden van mijn lichaam alleen maar tijdelijk is. De volmaakte 

werkelijkheid ligt nog voor ons! 

21:7-8.  Word een mens die overwint! 

21:16.  Zoek één ding en dat is te leven in de tegenwoordigheid van God gedurende al de dagen van je leven om de 

lieflijkheid van de Heer en zijn woorden en daden te aanschouwen en te onderzoeken (Psalm 27:4).  

21:17.  Twijfel nooit dat Christus je als een hoge muur beschermt (Johannes 17:12). 

21:18-21. Verkondig de veelkleurige wijsheid van God (Efeziërs 3:10; Jakobus 3:17). 

21:22.  Beschouw alle gelovigen in Jezus Christus in de hele wereld als een deel van de ene tempel van God waarin 

God door zijn Geest woont (Efeziërs 2:22). Maar verwacht dat God Zelf in Christus ons uiteindelijke 

heiligdom zal zijn (Jesaja 8:13-14). 

21:23.  Leer de levende God beter kennen door Jezus Christus te bestuderen (2 Korintiërs 4:6).  

21:25.  Vertel mensen dat de poorten van het Koninkrijk van God (d.w.z. de deuren van de wereldwijde Kerk) nog 

steeds open staan. Het is nog steeds genadetijd (zie Lukas 4:17-21)! 

21:26.  Wat je ook doet (je studie, baan, relaties, enz.), doe het als voor Jezus Christus (Kolossenzen 1:16;  

Kolossenzen 3:17). 

21:27.  Breek met alle schandelijke en verleidelijke praktijken. 

22:2.  Laat God je pijn uit het verleden helen. 

22:3.  Leef op de aarde als Christus: dien in plaats van gedient te worden (Markus 10:45).  

22:4 Richt je op de troon van God en het Lam. Richt je op wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van 

God, niet op wat op aarde is (Kolossenzen 3:1-4). 
 

Groei en word sterk, niet alleen in geloof en liefde, maar ook in hoop. “Hoop” is de volkomen zekere verwachting met 

betrekking tot waar we heengaan en hoe fantastisch onze eeuwige toekomst zal zijn (Hebreeën 6:11-12; 10:23)! 
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Openbaring 21:1 - 22:6.  
 

Ik wil niet vergeten dat ook ik een vreemdeling ben op deze aarde en dat mijn werkelijke burgerschap in het Hemelse 

Jeruzalem is. Dit zal mij helpen niet geobsedeerd te worden door de dingen van deze wereld. Ik wil schatten in de hemel 

verzamelen (Matteüs 6:19-21; Kolossenzen 3:1-4). 
 

Ik wil nu al op deze aarde bezig zijn met de dingen die ik ook op de nieuwe aarde zal doen. Dat zijn vooral: God 

kennen, God aanbidden, God dienen en mensen en eerbare dingen brengen naar het Koninkrijk van God. Ik wil het 

Koninkrijk van God boven alle dingen zoeken (Matteüs 6:33)! 
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in 

Openbaring 21:1 – 22:6.  

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld 

door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.) 

 

5 GEBED (8 minuten)                                       [VOORBEDEN] 

BIDDEN VOOR ANDEREN 

 

Als er tijd is ga door met bidden in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor de mensen in de wereld  

(Romeinen 15:30; Kolossenzen 4:12). 
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6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laat de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om een persoonlijke toepassing te maken. 

2. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Johannes  

    7:53 – 11:37. Maak gebruik van je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid methode.  

3. Memorisatie. Overdenk en leer uit je hoofd: (5) Zekerheid van Gods leiding. Spreuken 3:5-6.  

    Repeteer elke dag je eerste vijf memorisatieverzen.  

4. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

5. Houd je notities bij. Deze keer over stille tijd, memorisatie en Bijbelstudie.  

  


