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                                                       Hoofdstuk 21 

 

: 1  En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste  

      aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 

 

zie einde hoofdstuk 20 

 

: 2  En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den  

      hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. 

 

‘de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem’ 
in het vorige hoofdstuk werd gesproken over ‘geliefde stad’ 

Op dít moment is Jeruzalem echter verre van ‘heilig en geliefd’. 

Momenteel vertegenwoordigt zij het Joodse Volk levend onder het Oude Verbond. 

Zij heeft de Messias nog niet erkend, bekend en herkend. 

 

8 Cheth. Jeruzalem heeft zwaarlijk gezondigd, daarom is zij als een afgezonderde vrouw 

geworden; allen, die haar eerden, achten haar onwaard, dewijl zij haar naaktheid gezien 

hebben; zij zucht ook, en zij is achterwaarts gekeerd. klaagliederen 1 

 

16 O Heere! naar al Uw gerechtigheden, laat toch Uw toorn en Uw grimmigheid afgekeerd 

worden van Uw stad Jeruzalem, Uw heiligen berg; want om onzer zonden wil en om onzer 

vaderen ongerechtigheden, zijn Jeruzalem en Uw volk tot versmaadheid bij allen, die rondom 

ons zijn. daniël 9 

 

34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe 

menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens 

onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? 

35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult 

zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in 

den Naam des Heeren! lukas 13 

 

In dit visioen ziet Johannes het ‘Nieuwe Jeruzalem’ neerdalen. 

Het komt van God uit de Hemel, staat er bij.  

Het is een beeld van het Koninkrijk dat zich vanuit de Hemel uitbreidt over de aarde. 
Sinds de Opstanding van de Heere Jezus Christus bestaat dat Nieuwe Jeruzalem;  

het is het Hemels Koninkrijk waarvan de Heere Jezus Christus Koning is.  

De Heere is momenteel Hogepriester en tevens Koning van een Hemels Volk in een  

Hemels Koninkrijk. Beide functies behoren tot de Eerstgeborene. 

Dat Hemelse Volk is de Gemeente, Zijn Lichaam, het Israël Gods. 

Het is nu nog een verborgen Koninkrijk maar straks bij Zijn Openbaring is het zichtbaar 

op aarde.Vanaf de Opname van de Gemeente daalt het neder en dan wordt het Koninkrijk van 

Christus ook op aarde gevestigd. Het is volledig nedergedaald als de duizend jaren aanbreken.  

 

15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een 

nieuw schepsel. 16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn 

vrede en barmhartigheid, en (= namelijk ) over het Israël Gods.( de Gemeente )  galaten 6 
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Het Nieuwe Jeruzalem staat voor het Nieuwe Verbond, het Vredes Verbond, een Eeuwig 

Verbond met het Volk Israël. Jeruzalem zal het middelpunt en residentie zijn van het 

Messiaanse Koninkrijk vandaar dat Jeruzalem een beeld is van het gehele Koninkrijk. 

Het nederdalende Nieuwe Jeruzalem is gelijk aan het beeld van ‘De Steen’ uit Daniël 2, 

zonder handen afgehouwen, (is hetzelfde als; komt van God ) 

Die uiteindelijk de gehele aarde vult. ( Daniël 2: 44) 

 

In Hebreeën 12 wordt het Koninkrijk ook genoemd ‘de stad des levenden Gods,  

het Hemels Jeruzalem’. Galaten 4 heeft het over Jeruzalem dat Boven is. 

 

18 Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg,( Wij zijn niet tot het tastelijke Sion 

gekomen, maar tot Zijn ontastelijk Koninkrijk; het Hemelse Koninkrijk. Dat Sion = 

Jeruzalem zal tastelijk worden in de toekomst, in de dagen van de Wederkomst van Christus) 

 en het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder, 19 En tot het geklank der 

bazuin, en de stem der woorden; welke die ze hoorden, baden, dat het woord tot hen niet meer 

zou gedaan worden. 20 (Want zij konden niet dragen, hetgeen er geboden werd: Indien ook 

een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. 

21 En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: Ik ben gans bevreesd en bevende). 

22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion (Jeruzalem ), en de stad des levenden Gods, 

tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; 

23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen 

opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte 

rechtvaardigen; 24 En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der 

besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. 25 Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet 

verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, welke op aarde 

Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Dien afkeren, 

Die van de hemelen is; 26 Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd, 

zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel. 

27 En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke 

gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn. 

28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast 

houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en 

godvruchtigheid. hebreeën 12 

 

25 Want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat 

nu is, en dienstbaar is ( onder de Wet )met haar kinderen. 26 Maar Jeruzalem, dat Boven is, 

dat is vrij ( Nieuwe Verbond der Genade ), hetwelk is ons aller moeder (= moederland ). Wij 

zijn burgers van dit Jeruzalem want ons burgerschap is in de Hemel.galaten 4 

 

Jeruzalem is de aanduiding van het Koninkrijk van Christus. Wij leven daar nu al in. 

Het Jeruzalem dat straks zal zijn, is nu Boven. Het is het Koninkrijk van Christus onder het 

Nieuwe Verbond. Dat is al aangebroken, maar nog niet zichtbaar hier op aarde. 

Omdat wij een burgerschap hebben in de Hemel leven wij al onder dat Nieuwe Verbond.  

Wij zijn eerstelingen van die Nieuwe Schepping; wij zijn nieuwe schepselen in Christus. 
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: 1  En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste  

      aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 

: 2  En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den  

      hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. 

 

Als we de eerste twee verzen van dit hoofdstuk achter elkaar lezen, is het alsof er een  

kant-en-klaar nieuw Jeruzalem vanuit de Hemel op de nieuwe aarde wordt gezet. 

Dat is niet het geval. Het gaat in het tweede vers niet over de nieuwe aarde. 

Vers twee behoort eigenlijk het eerste vers van hoofdstuk 21 te zijn. 

 

12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet 

meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad 

Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, 

en ook Mijn nieuwen Naam. openbaring 3 

 

Het oude, aardse Jeruzalem van hedentendage, dat nog leeft onder het oude Verbond der Wet, 

zal eerst volledig verdwijnen alvorens het Nieuwe Jeruzalem, de heilige stad, de geliefde stad, 

onder het Nieuwe Verbond, zal verschijnen. Er zou immers geen zuurdesem achterblijven ! 

 

31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis 

van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun 

vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te 

voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de 

HEERE; 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, 

spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; 

en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. ( zie vers 3 ) jeremia 31 

 

Een beeld hiervan is het feit dat ook David de vesting ‘Jebus’ ( = vertrappen, vertreden ) 

veroverde en daarna de naam veranderde in ‘Jeruzalem’ (=stad van vrede ).  

Jeruzalem was de residentie van Koning David onder het Oude Verbond en zal straks, 

opnieuw gebouwd, de residentie zijn van de Heere Jezus Christus.  

 

3 Ook kwamen alle oudsten in Israël tot den koning naar Hebron, en David maakte een 

verbond met hen te Hebron, voor het aangezicht des HEEREN; en zij zalfden David ten 

koning over Israël, naar het woord des HEEREN, door den dienst van Samuël. 4 En David 

toog henen, en gans Israël, naar Jeruzalem, welke is Jebus; want daar waren de Jebusieten, 

de inwoners des lands. 5 En de inwoners van Jebus zeiden tot David: Gij zult hier niet 

inkomen. David dan nog won den burg Sion, welke is de stad Davids. 6 Want David zeide: Al 

wie de Jebusieten het eerst slaat, zal tot een hoofd, en tot een overste worden. Toen beklom 

Joab, de zoon van Zeruja, dien het eerst; daarom werd hij tot een hoofd. 7 David nu woonde 

op den burg; daarom heet men dien de stad Davids. 1 kronieken 11 

 

36 En Hij zeide ook tot hen een gelijkenis: Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een 

oud kleed; anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude, en de lap van het nieuwe komt met het 

oude niet overeen. 37 En niemand doet nieuwen wijn in oude leder zakken; anders zo zal de 

nieuwe wijn de leder zakken doen bersten, en de wijn zal uitgestort worden, en de leder 

zakken zullen verderven. 38 Maar nieuwen wijn moet men in nieuwe leder zakken doen, en 

zij worden beide te zamen behouden. 39 En niemand, die ouden drinkt, begeert terstond 

nieuwen; want hij zegt: De oude is beter. Lukas 5 
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‘toebereid als een bruid, die voor haar Man versierd is’ 

Het Volk Israël zal straks opnieuw de Bruid zijn van de Man, de Heere Jezus Christus. 

De vrouw zal versierd zijn; mooi gemaakt voor haar Man; de wedergeboorte van Israël. 

Het Volk Israël wordt vereenzelvigd met de stad Jeruzalem. 

 

10 Ik ( de Heere ) bekleedde u ( Jeruzalem ) ook met gestikt werk, en Ik schoeide u met 

dassenvellen, en omgordde u met fijn linnen, en bedekte u met zijde. 

11 Ook versierde Ik u met sieraad, en deed armringen aan uw handen, en een keten aan uw 

hals. 12 Desgelijks deed Ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht, en oorringen aan uw 

oren, en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd.13 Zo waart gij versierd met goud en 

zilver, en uw kleding was fijn linnen, en zijde, en gestikt werk; gij at meelbloem, en honig, en 

olie, en gij waart gans zeer schoon, en waart voorspoedig, dat gij een koninkrijk werdt. 

14 Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid; want die was 

volmaakt door Mijn heerlijkheid, die Ik op u gelegd had, spreekt de Heere HEERE. 

15 Maar gij ( Jeruzalem; oftewel het Volk Israël ) hebt vertrouwd op uw schoonheid, en 

hebt gehoereerd vanwege uw naam; ja, hebt uw hoererijen uitgestort aan een ieder, die 

voorbijging; voor hem was zij.( ontrouw aan haar Man, de Heere maar straks zal zij 

opnieuw de versierde, wedergeboren bruid zijn )  ezechiël 16 

 

 

 

: 3  En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de  

      mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en  

      hun God zijn. 

 

8 En Ik zal hen herwaarts brengen, dat zij in het midden van Jeruzalem wonen zullen; en 

zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, in waarheid en in 

gerechtigheid. zacharia 8 

 

‘een grote stem uit den hemel’ 

De Stem van God; het krachtige Woord van God.  

 

‘de Tabernakel Gods’ 

De Tabernakel Gods, is het Huis waarin God woont.  

Dat is in de eerste plaats de Heere Jezus Christus Zélf. 

Maar ook wij, de Gemeente, hebben de inwonende Geest van God. 

Ook wij zijn een Tempel des Heeren. 

De Tabernakel Gods = de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam de Gemeente 

 

6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en 

Zijn Tabernakel, en die in den hemel wonen.(= de Heere Jezus Christus en de Gemeente) 

openbaring 13 

 

19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, 

Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 1korinthe 6 

 

De Tabernakel, met daarin de Ark des Verbonds met de stenen Tafelen, is de symbolische 

woonplaats van God in de woestijn. Hij is een God Die in het midden van Zijn Volk woont en 

met Zijn Volk optrekt naar het Beloofde Land. Als Wolkkolom voor hen uittrekkend. 
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21 En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den 

weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en 

nacht. 22 Hij nam de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom des nachts niet weg van het 

aangezicht des volks. exodus 13 

 

‘Ziet, de Tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen’ 

dit geldt voor allen die geloven. Door geloof krijgt men immers deel aan Zijn Koninkrijk en 

daarmee aan het burgerschap Israëls. Ze worden burgers van dit Jeruzalem.  

 

22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot 

het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; hebreeën 12 

 

14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. hebreeën 13 

 

8 Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de 

plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen 

zou. 9 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd 

land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeerfgenamen waren 

derzelfde belofte. 10 Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker 

Kunstenaar en Bouwmeester God is. hebreeën 11 

  

‘Ziet, de Tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn 

volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn’ 

‘Zij zullen Mij tot een Volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn’ is een vaste uitdrukking 

in het Oude Testament en komt daar een tiental keer voor. 

Het is een ‘cryptische omschrijving’ van het Volk Israël onder het Nieuwe Verbond.  

Pas na de 70e Jaarweek zal het Joodse Volk weer Zijn Volk Israël zijn.  

Pas na de 70e Jaarweek zal de Heere Jezus Christus, de Tabernakel Gods, bij haar wonen. 

Pas na de 70e Jaarweek zal het Volk het Paaslam in huis nemen. 

 

45 En Ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen, en Ik zal hun tot een God zijn. 

46 En zij zullen weten, dat Ik de HEERE hun God ben, Die hen uit Egypteland uitgevoerd 

heb, opdat Ik in het midden van hen wonen zou; Ik ben de HEERE, hun God. exodus 29 

 

37 Ziet, Ik zal hen vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik hen zal verdreven hebben in 

Mijn toorn, en in Mijn grimmigheid, en in grote verbolgenheid; en Ik zal hen tot deze plaats 

wederbrengen, en zal hen zeker doen wonen. 38 Ja, zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik 

zal hun tot een God zijn. 39 En Ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven, om Mij te 

vrezen al de dagen, hun ten goede, mitsgaders hun kinderen na hen. 40 En Ik zal een eeuwig 

verbond met hen maken, dat Ik van achter hen niet zal afkeren, opdat Ik hun weldoe; en Ik 

zal Mijn vreze in hun hart geven, dat zij niet van Mij afwijken. 41 En Ik zal Mij over hen 

verblijden, dat Ik hun weldoe; en Ik zal hen getrouwelijk in dat land planten, met Mijn ganse 

hart en met Mijn ganse ziel. 42 Want zo zegt de HEERE: Gelijk als Ik over dit volk gebracht 

heb al dit grote kwaad, alzo zal Ik over hen brengen al het goede, dat Ik over hen spreke. 

jeremia 32 
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25 En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders 

gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in 

eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid. 

26 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; 

en Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van 

hen zetten tot in eeuwigheid. 27 En Mijn Tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een 

God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 28 En de heidenen zullen weten, dat Ik de 

HEERE ben, Die Israël heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in  

eeuwigheid. ezechiël 37 

 

 

 

: 4  En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw,  

      noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. 

 

‘En God zal alle tranen van hun ogen afwissen’ = slaat terug op ‘Zijn Volk’ = degenen die 

deelhebben aan dat ‘Nieuwe Jeruzalem’ = degenen die door geloof wedergeboren zijn en 

daardoor leven onder het Nieuwe Verbond. 

 

17 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 7 

 

8 Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle 

aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; 

want de HEERE heeft het gesproken. jesaja 25 

 

Wij hebben reeds een Trooster Die onze tranen afveegt.  

Maar door ongeloof en verwerping van de Opgestane en Verheerlijkte Christus 

heeft het Joodse Volk nog steeds niet de Vertroosting van de Trooster ontvangen. 

De Trooster verbergt Zich momenteel nog voor het Volk.  

 

        Trooster               =   Menachem                       =  mjnm 

        Troost; Troosten  =   Nachem, rouw, berouw    =    mjn          

        Noach                  =  Troost, Vertroostingrust    =       jn  
        Chan                    =  Genade                              =       nj  

 

1 Daarna wende ik mij, en zag aan al de onderdrukkingen, die onder de zon geschieden; en 

ziet, er waren de tranen der verdrukten, en dergenen, die geen Trooster hadden; en aan 

de zijde hunner verdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen Vertrooster. 

prediker 4 

 

16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u 

blijve in der eeuwigheid; 17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan 

ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij 

ulieden, en zal in u zijn. 18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. johannes 14 
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Door geloof en wedergeboorte gaat men Zijn Koninkrijk binnen en daar wist de Heere de 

tranen van de ogen af van degenen die deel hebben aan dat Nieuwe Jeruzalem. 

Dat Nieuwe Jeruzalem is nu al Boven dus dat houdt in dat de Heere onze tranen reeds afwist. 

Dat houdt in dat er voor ons reeds geen dood meer is. Noch rouw, noch gekrijt, noch moeite. 

 

‘en de dood zal niet meer zijn’ 

Wij, Zijn Lichaam, de Gemeente, de eerstelingen, in Christus, van de Nieuwe Schepping, 

zijn nu reeds verlost van de macht van de dood. De dood heerst niet meer over ons.  

Wij zijn met Hem gestorven, begraven en opgewekt. Wij nemen deel aan Zijn Eeuwige 

Opstandingsleven. In dat Jeruzalem is geen dood. 

 

25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al 

ware hij ook gestorven; 26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in 

der eeuwigheid. Gelooft gij dat? johannes 11 

 

14 Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks 

derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het 

geweld des doods had, dat is, den duivel; 15 En verlossen zou al degenen, die met vreze des 

doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren. hebfreeën 2 

 

4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit 

de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens 

wandelen zouden. 5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de 

gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner 

Opstanding; romeinen 6 

 

‘want de eerste dingen zijn weggegaan’ 
Wij zijn al in dat Jeruzalem ! Wij leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. Wij zijn al 

nieuwe schepselen. Wij zijn in Christus eerstelingen van de Nieuwe Schepping.  

Het oude is voorbijgegaan. 

 

18 Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet. 19 Ziet, Ik zal 

wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de 

woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis. jesaja 43 

 

17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 

ziet, het is alles nieuw geworden. 2 korinthe 5 

 

18 Naar Zijn Wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der Waarheid, opdat wij zouden zijn 

als eerstelingen Zijner schepselen. jakobus 1 

 

15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een 

nieuw schepsel. galaten 6 

 

 

 

: 5  En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij:  

      Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. 
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17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 

ziet, het is alles nieuw geworden. 2 korinthe 5 

 

‘Die op den troon zat’  

is het Lam, de Heere Jezus Christus; Christus Koning zit vanaf Zijn Opstanding op de Troon 

 

‘Ziet, Ik maak alle dingen nieuw’ 

Het Oude Verbond is verdwenen en er is nu een Nieuw Verbond. 

De oude schepping doet voor de Heere niet meer mee en zal straks ook verdwijnen. 

Net zoals de oude mens, de natuurlijke mens in het vlees, niet meer meedoet voor de Heere. 

Hij rekent alleen nog maar naar de nieuwe mens in Christus. 

In Hem zijn wij eerstelingen van de Nieuwe Schepping. 

Voor ons zijn alle dingen reeds nieuw geworden in dat nieuwe Jeruzalem. 

 

30 Daarom zal Ik u richten ( oordelen ), o huis Israëls! een ieder naar zijn wegen, spreekt de 

Heere HEERE, keert weder, en bekeert u van al uw overtredingen, zo zal de ongerechtigheid 

u niet tot een aanstoot worden. 31 Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij 

overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwen geest ( wedergeboorte; leven 

onder het Nieuwe Verbond ); want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? 32 Want Ik heb 

geen lust aan den dood des stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom bekeert u en leeft. 

ezechiël 18 

 

1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste 

aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. openbaring 21 

 

‘Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw’ 

Getrouw en waarachtig is dat wat blijft; dat wat blijvend is. 

Waarachtig is waarheid . Zijn Woord is Waarheid. De Heere Jezus Christus is de Waarheid. 

In de wereld ontbreekt het aan Waarheid en Rechtvaardigheid. 

Daar regeert de leugen en het onrecht. De wereld heeft de Waarheid verworpen. 

De mensheid wil zich niet laten oordelen door De Rechtvaardige en Waarachtige Rechter. 

 

4 Dat zij verre. Doch God zij Waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als 

geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij 

oordeelt. romeinen 3 

 

11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd 

Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Openbaring 19 

 

6 En hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, de God der 

heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast 

moet geschieden. openbaring 22 

 

 

 

: 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. 
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17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den 

tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied. openbaring 16 

 

Ziet, Ik maak alle dingen nieuw; ’Het is geschied’ 

Het Koninkrijk van Christus over de Hemelen en de aarde is gevestigd.  

De Heere Jezus Christus heerst over de aarde als de laatste en definitieve Adam. 

Hij heeft nu Heerschappij over Hemel en aarde. 

 

Zijn Koninkrijk begint in de Hemel ( Koninkrijk der Hemelen) straks als de Satan op aarde 

geworpen is, bij Opname der Gemeente, dan zal Zijn Wil geschieden in de Hemel. 

Op gelijke wijze zal Zijn Koninkrijk, Zijn Heerschappij, ook op aarde komen; als Satan 

allereerst 1.000 jaar geborgen zal zijn om daarna nog even losgelaten te worden om 

uiteindelijk voorgoed te verdwijnen. Dan is het geschied.  

Dan is alles onder Zijn Voeten en is alles onder Eén Hoofd vergaderd.  

 

27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle 

dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen 

onderworpen heeft. 28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de 

Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God 

zij alles in allen. 1 korinthe 15 

 

10 Om in de bedeling van de volheid der tijden ( 6e Bedeling ), wederom alles tot een 

te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; efeze 1 

 

‘Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde’ 
De Heere is niet alleen de Aleph en Thaph = de Eerste en Laatste Hebreeuwse letter. 

De Heere is niet alleen de God der Joden maar Hij is ook de God der Heidenen. 

Want Hij is tevens de Alfa en de Omega = de Eerste en de Laatste Griekse letter. 

De Onzienlijke God, Die Zichzelf openbaart door Zijn gesproken en geschreven Woord .     

Die Jehovah en Heere Die wij inmiddels kennen als de Heere Jezus Christus. 

Hij Die is, en Die was, en Die komen zal. Hij is het Begin en het Einde. Hij is Alles in allen. 

 

36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der 

eeuwigheid. Amen. romeinen 11 

 

4 Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginne? Ik, de HEERE, 

Die de Eerste ben, en met den Laatsteben Ik Dezelfde. jesaja 41 

 

6 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik 

ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.jesaja 44 

 

‘Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet’ 

Water is een beeld van de Geest. Het drinken is de uitbeelding van het ontvangen van de 

Heilige Geest; De Geest van Christus. Als wij de Geest ontvangen, zullen wij niet meer 

sterven maar eeuwig leven. 

Wij drinken nu al van dat Water des Levens en dorsten nooit meer = sterven niet meer.  

voor niet = Het is voor wie dat wil, het is uit Genade en vrij.  
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1 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, 

voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. ---- 

17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, 

kome; en die wil, neme het water des levens om niet. openbaring 22 

 

14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in 

eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een 

fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. johannes 4 

 

De eerste dingen zijn weggegaan; oude schepping, Oude Verbond der Wet, de dood 

Ziet, Ik maak alle dingen nieuw; Nieuwe Schepping, Nieuw Verbond der Genade, het Leven 

De dood zal niet meer zijn; als je uit God geboren, wedergeboren, bent, neem je deel aan 

Zijn Opstandingsleven en dat is Eeuwig Leven. 

De dorstige geef ik van het Water des Levens; bij Wedergeboorte ontvangen wij Zijn Geest 

en daarmee Eeuwig Leven 

 

8 Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen onder 

de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen. 9 Zij worden dronken van de vettigheid Uws 

huizes; en Gij drenkt hen uit de beek Uwer wellusten. 10 Want bij U is de fontein des 

levens; in Uw licht zien wij het licht. psalm 36 

 

 

 

: 7  Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. 

 

Die overwint is de dorstige die drinkt uit de fontein van het Water des Levens. 

Die overwint is degene die is wedergeboren, degene die leeft onder het Nieuwe Verbond. 

Als wij in de Overwinning staan, leven wij niet onder de Wet of naar de eerste beginselen 

dezer wereld. Dan leven wij onder het Nieuwe Verbond; dan leven wij uit de Genade. 

Bij wedergeboorte ontvangt men direct de Heilige Geest en zal Hij hen een God zijn. 

Bij wedergeboorte zijn wij een kind van God geworden. De Heere ziet Zijn kinderen graag  

opgroeien tot Zonen, zodat zij kunnen delen in Zijn Erfenis. 

 

3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden ( onderwijs ) bewaren; en Zijn geboden zijn 

niet zwaar.( Zijn Juk is zacht en Zijn Last is licht) 4 Want al wat uit God geboren is, overwint 

de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof  5 Wie is 

het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? 1 johannes 5 

 

24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient 

den Heere Christus. kolossenzen 3 

 

3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote 

barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus 

Christus uit de doden. 4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke 

erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.  
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5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om 

geopenbaard te worden in den laatsten tijd. 6 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo 

het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen; 7 Opdat de beproeving uws 

geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd 

wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus 

Christus; 1 petrus 1 

 

De nieuwe mens is overwinnaar.  

De nieuwe mens overwint door middel van de Wapenrusting Gods, de nieuwe mens overwint 

de wereld. Naar gelang de nieuwe mens de Geest Zijn Werk laat doen, ontvangt hij Erfenis. 

De Heere heeft een ‘vol Loon’ voor ons klaarliggen. Om dat loon te ontvangen, is het zaak om 

in de Leer van Christus te blijven; om in Zijn Licht te wandelen, om in Gemeenschap met 

Hem te leven. Naargelang ‘prestatie’ wordt ‘loon’ uitgekeerd, wordt het erfdeel vergeven. 

Ieder ontvangt loon naar werken. Naar gelang de Heere Zijn werk in ons heeft mogen werken, 

bewerken en uitwerken, zal dat ons Loon/Heerlijkheid/Kroon/Efenis/Zoonschap ( al deze 

woorden hebben dezelfde strekking ) zijn. Het is dus niet de bedoeling dat wijzelf zouden 

werken voor dit loon. We staan 24 uur per dag in/tot Zijn Dienst. 

 

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 

38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 

machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 

39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde 

Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. romeinen 8 

 

2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn 

zullen ( hopelijk zijn wij straks, bij Zijn Openbaring, zonen ). Maar wij weten, dat als Hij zal 

geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 1 

johannes 3 

 

6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, 

Die roept: Abba, Vader! 7 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en 

indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. galaten 4 

 

 

 

: 8  Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders,  

      en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar  

      brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood. 

 

Maar degenen die niet willen drinken uit de Fontein van het Water des Levens, zullen branden 

in de poel met vuur en sulfer = zwavel. Degenen die de Heere niet aanvaarden en 

gehoorzamen, de ongelovigen krijgen geen erfdeel. Hun deel is in den poel; de poel des vuurs.  

 

‘Vreesachtigen’ = bangen  

Dit zijn degenen, die vreesden voor de moeilijkheden en opofferingen, die het kruis van 

Christus voor hen meebracht; die de smaad van Christus niet wilden dragen, die onwillig en 

bevreesd waren om Hem te belijden en aan te nemen. Dit uit angst hun plaats in de wereld te 

verliezen. Zij wilden de Heere niet kennen in Zijn Liefde, Goedheid en Genade. 
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De ‘vreesachtigen’ hebben gegronde angst, maar dan omdat zij ongelovigen geweest zijn  

Net zoals de slaaf in Mattheüs 25 die zijn heer een hard mens noemde en bevreesd geworden 

zijnde, het hem toevertrouwde talent in de aarde had begraven. Zijn oordeel is de buitenste 

duisternis (= poel des vuurs ) en komt overeen met het oordeel over de vreesachtigen in dit 

vers. Een vreselijk lot wacht deze vreesachtigen. 

 

24 Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heer! ik kende u, dat gij 

een hard mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende van daar, waar gij 

niet gestrooid hebt; 25 En bevreesd zijnde, ben ik heengegaan, en heb uw talent verborgen 

in de aarde; zie, gij hebt het uwe. 26 Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij boze en 

luie dienstknecht! gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar ik 

niet gestrooid heb.27 Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben, en ik, 

komende, zou het mijne wedergenomen hebben met woeker.28 Neemt dan van hem het talent 

weg, en geeft het dengene, die de tien talenten heeft. 29 Want een iegelijk die heeft, dien zal 

gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal 

genomen worden, ook dat hij heeft. 30 En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste 

duisternis ; daar zal wening zijn en knersing der tanden. mattheus 25 

 

‘gruwelijken’ 

Gruwel is in het Oude Testament een woord voor afgoderij. 

 

23 Want wederspannigheid  ( zich met geweld verzetten tegen ) is een zonde der toverij, en 

wederstreven ( tegenstand bieden, zich tegen stellen ) is afgoderij en beeldendienst. Omdat 

gij des HEEREN Woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning 

zult zijn. 1 samuël 15 

 

14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij 

door de poorten mogen ingaan in de stad. 

15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en 

de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet. 
openbaring 22 

 

‘Al den leugenaars’ zijn zij die de leugen liefhebben bóven de Waarheid. 

Al degenen die de Heere afgewezen hebben, vanaf het begin van Zijn Schepping, komen 

uiteindelijk terecht in de tweede dood, de poel des vuurs. 

Er zijn twee mogelijkheden; men komt óf  in de poel des vuurs, = de tweede dood óf in het 

nieuwe Jeruzalem = het Koninkrijk in de Hemel én op aarde. 

 

18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en 

ongerechtigheid der mensen, als die de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 

romeinen 1 

 

4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de 

zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en 

die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen 

hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met 

Christus, de duizend jaren. 5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de 

duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. 
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6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de 

tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen 

met Hem als koningen heersen duizend jaren. openbaring 20 

-- 

12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en 

een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen 

in de boeken geschreven was, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; 

en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk 

naar hun werken. 14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is 

de tweede dood. 15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, 

die werd geworpen in den poel des vuurs. openbaring 20 

 

 

 

: 9  En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest  

      waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u  

      tonen de bruid, de vrouw des Lams. 

 

‘Kom herwaarts, ik zal u tonen’ 

‘Kom hierheen, ik zal u laten zien’, dit impliceert dat niet iedereen dit ziet.  

Johannes wordt verzocht naar de engel te komen om de bruid, de vrouw des Lams te gaan 

zien. Hij moet dus het Hemelse, het geestelijke, standpunt innemen om de bruid te kunnen 

zien. Hij moet het vanuit een ander gezichtspunt, een ander perspectief, bekijken.  

Zoals datzelfde ook gebeurde bij het bekijken van het oordeel over Babel, de grote hoer.  

Het antichristelijke rijk. 

 

1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide 

tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele 

wateren; openbaring 17 

 

Diezelfde stem, die de oordelen over de aarde heeft gebracht, laat nu het Koninkrijk zien. 

Er is namelijk een verband tussen die oordelen van de grote Verdrukking en dit Nieuwe 

Jeruzalem. De grote Verdrukking heeft tot doel dat Koninkrijk op aarde te vestigen. 

De nederdaling van het Nieuwe Jeruzalem is een beeld van de nederdaling oftewel uitbreiding 

van het Koninkrijk uit de hemel naar de aarde.  

 

‘ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams’ 

De bruid en de vrouw van het Lam zijn twee verschillende ‘vrouwen’, zijn twee verschillende 

zaken. De vrouw van het Lam, de vrouw van Christus, is de Gemeente.  

Althans zo wordt de Gemeente genoemd in Efeze 5; de vrouw van de Man. 

De Gemeente is nooit de bruid want de Bruidegom is de Heere Jezus Christus en wij zijn 

immers zijn Lichaam. Dus de Bruidegom is Christus en de Gemeente. 

De Bruid is Israël in de dagen van het nederdalen van Jeruzalem, de openbaring van het 

Koninkrijk. Dan is er sprake van de bruiloft. De ‘bruiloft des Lam’ is het duizendjarig rijk.  

En daarna volgt de huwelijkse staat, maar dat is de nieuwe aarde en de nieuwe schepping en 

dus na de Jongste Dag. 

 

 

  



14 

 

 

22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 

23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; 

en Hij is de Behouder des lichaams. 24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig 

is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. 25 Gij mannen, hebt uw eigen 

vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar 

heeft overgegeven; 26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des 

waters door het Woord; 27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, 

die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 

28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen 

lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. 29 Want niemand heeft 

ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere 

de Gemeente. 30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 

31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij 

twee zullen tot een vlees wezen. 32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op 

Christus en op de Gemeente. 33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe 

zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie, dat zij den man vreze. efeze 5 

 

7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft 

des Lams ( 1.000 jarig Koninkrijk ) is gekomen, en Zijn vrouw ( de bruid = het gelovig 

overblijfsel uit Israël ) heeft zichzelve bereid. openbaring 19 

Het zal een eeuwig en blijvend huwelijk zijn, in tegenstelling tot de situatie onder het Oude 

Verbond. Die was van tijdelijke aard, maar onder het Nieuwe Verbond zal het blijvend zijn. 

Dat huwelijk wordt plechtig en uitgebreid bevestigd en dat heet de bruiloft. 

Het is de beschrijving van de eerste duizend jaren van het eeuwige Koninkrijk van Christus. 

En van de eeuwigheidssituatie, waarbij de Heere en Israël definitief met elkaar verbonden 

zullen zijn. Dat is op de nieuwe aarde. Maar het begint met een bruiloft en eindelijk is die 

vrouw bereid. Er staat niet dat de bruid zichzelf bereid heeft, maar; Zijn vrouw heeft zichzelf 

bereid. De bruid is dezelfde als de ‘huisvrouw der jeugd’ uit Jesaja 54. Die bruid is dus die 

vrouw van vroeger, maar dan in een andere omstandigheid; onder het Nieuwe Verbond 

 

 

 

:10 En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de  

      grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God. 

 

Inderdaad wordt Johannes nu meegenomen door de engel om, in den geest; geestelijk dus,  

het heilige, geliefde Jeruzalem te gaan zien. Vanaf een groten en hogen berg = een beeld van 

het Koninkrijk van Christus; het Koninkrijk der Hemelen. Een berg is een koninkrijk. Als het 

in verband met de Heere staat, dan is het Zijn Koninkrijk. Er had ook kunnen staan; 

‘En hij toonde mij het Koninkrijk van Christus, namelijk de grote stad, het heilige 

Jeruzalem,nederdalende vanuit de hemel van God’. 

 

 

 

:11 En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk,  

      namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal. 
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Het nederdalende Koninkrijk der Hemelen, het geliefde, heilige nieuwe Jeruzalem, had de 

Heerlijkheid Gods. Haar licht was blinkend als doorzichtig kristal. 

 

6 En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en 

rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. openbaring 4 

 

Kristal is doorzichtig en staat voor reiniging en zuivering. Het Licht schijnt er doorheen; alle 

vuiligheid is eruit. Het is ontvankelijk voor het Licht. 

Blinkend, Lichtgevend, Glanzend, zijn altijd een uitbeelding van Heerlijkheid. 

 

1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de Heerlijkheid des HEEREN gaat 

over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch 

over u zal de HEERE opgaan, en Zijn Heerlijkheid zal over u gezien worden. 

3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan. 

jesaja 60 

 

4 Toen hief zich de Heerlijkheid des HEEREN omhoog van boven den cherub, op den 

dorpel van het huis; en het huis werd vervuld met een wolk, en het voorhof was vol van 

den glans der heerlijkheid des HEEREN.ezechiël 10 

 

Heerlijkheid is Licht en Licht is Heerlijkheid. 

De Heere Jezus Christus is het Licht; 

De Heere Jezus Christus is de Heerlijkheid Gods. 

In het Licht ziet men de dingen, kent men de dingen en wandelt men in gemeenschap met de 

Heere en met elkaar. Licht maakt alles openbaar, laat alles zien. 

Licht doet duisternis verdwijnen. 

 

45 En die Mij ziet, die ziet Dengene, Die Mij gezonden heeft. 46 Ik ben een Licht, in de 

wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve. 
 johannes 12 

 

8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als 

kinderen des lichts. 9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, 

en waarheid), 10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. 

11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze 

ook veeleer. 12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 

13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat 

openbaar maakt, is licht. efeze 5 

 

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God 

een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. 6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap 

met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet. 

7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 

met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 

1 johannes 1 

 

‘En zij had de Heerlijkheid Gods’ 

zij =  het nieuwe Jeruzalem = het Koninkrijk van Christus. 
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Als Loon voor Zijn dienstbaarheid, gehoorzaamheid en lijdzaamheid, 

passie, gedrevenheid en volledige overgave, 

als Loon voor Zijn volbrachte Werk; als Loon voor het vervullen van de Schriften, 

als Loon voor Zijn vertrouwen op en Zijn geloof in God de Vader en Zijn Woord, 

heeft God de Heere Jezus Christus opgewekt uit de dood. 

Heeft God Hem gesteld tot de Eerstgeborene uit de doden. 

Heeft God Hem gesteld tot de Eerstgeborene van de Nieuwe Schepping. 

Heeft God Hem een Naam gegeven hoog boven alle namen. 

Heeft God Hem aangesteld als Erfgenaam van alles. 

Heeft God Hem uitermate verhoogd en  

gezet aan de rechterhand in de Hoogste Hemelen. 

Heeft God Hem al het oordeel gegeven. 

Heeft God Hem met Eer en Heerlijkheid gekroond  

en alle dingen aan Hem onderworpen. 

Heeft God  Hem alle macht gegeven, zowel in de Hemel als op de aarde. 

 

Door Zijn dood en Opstanding heeft de Heere Jezus Christus 

een einde gemaakt aan de ‘oude wereld’ en daarmee Zijn Naam gezuiverd, 

Zijn verloren Heerlijkheid weer teruggehaald. 

En daarmee de overwinning behaald op Satan. De overwinning op de dood.  

Met de dood van de Schepper is Zijn gehele Schepping dood. 

Door Zijn Wederopstanding en ons geloof in Hem, zijn wij in Hem geheel nieuwe schepselen 

geworden. De Heere Jezus Christus is de ‘Eerstgeborene’ uit de doden. 

De ‘Eerstgeborene’ van de ‘Nieuwe Schepping’. 

Daarmee heeft Hij tevens het ‘Eerstgeboorterecht’ en daardoor recht op de Erfenis. 

God de Vader heeft Hem aangesteld als Erfgenaam van alles. 

 

1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure 

is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 2 Gelijkerwijs Gij 

Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het 

eeuwige leven geve. 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen 

God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. 4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb 

voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen; 

5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de Heerlijkheid, die Ik bij U had, 

eer de wereld was. ( Déze Heerlijkheid Gods, komt symbolisch, overdrachtelijk, in de vorm 

van het Nieuwe Jeruzalem uit de Hemel neerdalen. Deze Heerlijkheid is in Handen van de 

Heere Jezus Christus gekomen na Zijn volbrachte Werk ) 6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den 

mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve 

gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard. johannes 17 

 

7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met Heerlijkheid en Eer hebt 

Gij hem gekroond, en ( namelijk ) Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen; 

8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen 

heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij 

nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;  

9 Maar wij zien Jezus ( Christus ) met Heerlijkheid en Eer gekroond hebreeën 2 

 

 

 



17 

 

 

9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 

boven allen naam is; 10 Opdat in den Naam van Jezus ( Christus ) zich zou buigen alle 

knie dergenen, die in den Hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 

11 En alle tong zou belijden, ( = het Nieuwe Jeruzalem; de Heerlijkheid Gods )dat Jezus 

Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. filippenzen 2 

 

In dit visioen wordt de stad, het Koninkrijk, gekenmerkt door Licht. 

Alle materialen die genoemd worden ter beschrijving van de stad, zijn lichtdoorlatend. 

Dat betekent, dat er niets is dat het licht tegenhoudt. Alle dingen absorberen het Licht. 

Dus is er ook geen schaduw, geen duisternis.  

 

‘haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk’ 

haar = het Nieuwe Jeruzalem, het Koninkrijk der Hemelen, de Heerlijkheid van God. 

allerkostelijksten steen = dat is een edelsteen.  

Als een steen geen licht doorlaat is het grind of een rotsblok maar zodra er licht doorgaat heet 

het een edelsteen. Een stad wordt van stenen gebouwd, maar het Nieuwe Jeruzalem is een 

edele stad en dus wordt deze stad van edelstenen gebouwd.  

 

‘namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal’ 
Kristal komt ongeveer overeen met glas. Het is een heldere, lichtdoorlatende en dus zeer 

kostbare steen. De hele stad is daarmee gebouwd.  

 

2 En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een Troon gezet in den Hemel, en er zat 

Een op den Troon. 3 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en (namelijk) 

Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen 

Smaragd gelijk. openbaring 4 

 

Jaspis is naar alle waarschijnlijkheid Sardius = de robijn.  

In het Oude Testament komt die namelijk ook voor, maar is dan niet altijd vertaald met robijn. 

Dit is de steen die in het Hebreeuws ‘odem’ heet.  

Dat is hetzelfde als ‘adam’ en ‘edom’ en betekent: rood.  

Rode edelstenen hebben van oudsher de voorkeur.  

Rood is de kleur van kracht, macht en daarmee ook van koningschap. 

Rood is een uitbreidende op je afkomende kleur. 

Daarom staat deze kleur voor ‘macht en kracht’.  

Het nieuwe Jeruzalem is als Jaspis dus rood.  

Dat is een beeld van de kracht en macht van God. Het is de kleur van de Zoon van Adam. 

De Zoon van Edom, de zoon van Odem, de Zoon van het rode.  

De stad als zodanig was rood, maar blinkend en lichtdoorlatend.  

Odem = Rood  = Adam.  

Rood en edel   =  De Adelijke en Laatste Adam. 

 

‘blinkende gelijk kristal’ 
Kristal is geheel lichtdoorlatend, doorzichtig. 

Het licht wordt in kristal niet gebroken. 

 

 

 

 



18 

 

 

         Jaspis   =   hpvy    =   Je Shapha         =   Hij zal Rechtspreken; Oordelen; Richten 

                      = mymvh    =   Ha Shamaijim  =   beide Hemelen     

                      =    hmvn  =   Neshamah        =   medeweten met God   

                                           =   De Uitbeelding van de Zoon van God, de Hemelse Heere 

                                               

        Sardius  =  mda  = Odem  =  Rood; Roodachtig; Rode Gloed; Goddelijke Vuurgloed 

                      =  Het 6e Steen als Fundament van de Tempel. 

                          6; Spreekt over de mens, die weliswaar op de 6e dag geschapen werd 

                          Maar spreekt uiteraard en in bijzonderheid over de Zoon des mensen. 

                     =   De Uitbeelding van de Kostelijke en Volmaakte Zoon des Mensen,  

                          Die God is. 

 

Beide Stenen spreken over de Verhoogde en Verheerlijkte Heere Jezus Christus. 

 

Het is helaas niet bekend hoe de stenen er exact uitzien en wat de precieze namen zijn. 

De naamgeving van de stenen is namelijk enorm verwarrend, ook in het Nederlands. 

Stenen worden naar hun chemische samenstelling genoemd, maar ook naar hun kleuren, met 

als gevolg dat stenen van volstrekt dezelfde samenstelling, maar volkomen verschillende 

kleur, toch dezelfde naam dragen. En andersom: stenen van totaal verschillende 

samenstelling, die wel dezelfde kleur hebben, dragen dikwijls weer dezelfde naam. 

Als je bijvoorbeeld bij sardonyx vraagt: wat is dit voor een steen? Dan is de kans groot dat je 

minstens drie verschillende antwoorden krijgt. In het Nederlands al en daarna zitten we nog 

met het probleem dat deze Nederlandse namen in de nieuwere vertalingen weer andere namen 

zijn. Men weet het niet. Bovendien is het de vertaling van het Grieks en van die Griekse 

namen voor stenen hebben we geen idee welke het zijn. Hetzelfde geldt voor het Oude 

Testament. Van de daar genoemde reeksen van stenen weten wij het ook niet.  

 

 

 

:12 En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf  

      engelen, en namen daarop geschreven, welken zijn de namen der twaalf geslachten der  

      kinderen Israëls. 

 

‘ En zij had een groten en hogen muur’ 

Er moet aan één voorwaarde voldaan worden om binnen te gaan in de stad; het Koninkrijk 

van de Heere Jezus Christus. Die voorwaarde is ‘geloof’. Op grond van geloof alleen mag je 

binnen in het Koninkrijk Gods en heb je deel aan Zijn Opstandingsleven, heb je deel aan de 

Heerlijkheid Gods. De muur is groot en hoog voor degenen die hun oude leven niet willen 

afleggen; de barrière is hoog en groot voor degenen die zich niet willen onderwerpen aan de 

Koning van het Nieuwe Jeruzalem. Er is een grote, hoge muur voor alle ongelovigen. 

 

1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere 

Jezus Christus; 2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, 

in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. romeinen 5 

 

38 Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en zo iemand zich onttrekt, Mijn ziel 

heeft in hem geen behagen.hebreeën 10 
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26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. galaten 3 

 

‘en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf engelen, en namen daarop geschreven, 

welken zijn de namen der twaalf geslachten der kinderen Israëls’ 

Bij de poorten staan twaalf engelen, twaalf boodschappers. Zij bewaken de poort in opdracht 

van de Heere Jezus Christus. Men kan niet op eigen houtje door de poort. Alleen op grond van 

geloof en in onderwerping aan de Heere Jezus Christus, wordt men binnen gelaten in het 

Koninkrijk Gods.  

 

17 Ik zal niet sterven, maar leven; en Ik zal de Werken des HEEREN vertellen. 

18 De HEERE heeft Mij wel hard gekastijd; maar Hij heeft Mij ter dood niet overgegeven. 

19 Doet mij de Poorten der Gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal den 

HEERE loven. 20 Dit is de Poort des HEEREN, door dewelke de rechtvaardigen zullen 

ingaan. 21 Ik zal U loven, omdat Gij Mij verhoord hebt, en Mij tot heil geweest zijt. 

psalm 118 

 

13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf 

leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; 14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, 

die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. 15 Maar wacht u van de 

valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende 

wolven mattheus 7 

 

Poorten = ruv = Sha-ar  =  Spreekt over kracht, macht, en heerschappij 

                                          =  Macht hebben over het in of uitgaan van de stad, koninkrijk                                           

 

Jeruzalem werd met twaalf poorten herbouwd na de dagen van de Babylonische ballingschap 

in Nehemia. Ze worden stuk voor stuk bij name genoemd.  

Een stad is het beeld van een koninkrijk en 12 staat voor heerschappij. 

Het begin van het Koninkrijk voor de Gemeente ligt bij de 12 apostelen. 

Ook de poort is een beeld van heerschappij; heel de Bijbelse symboliek door.  

Ook letterlijk is dat zo.  Een stad beheers je door een poort; je bewaakt de uit- en ingangen. 

Degenen die aan jouw voorwaarden voldoen, laat je in de stad toe. 

Het poortgebouw was daarom gewoonlijk ook de zetel van de regering van de stad en van de 

rechtspraak. Het is allemaal symboliek en de uitbeelding van het Koninkrijk van Christus.  

Dat de namen van de ‘twaalf geslachten der kinderen Israëls’ op de poorten van de stad 

geschreven staan, laat zien dat het Koninkrijk aan geen ander Volk zou worden overgelaten. 

Het Koninkrijk is een Israëlitisch Koninkrijk. 

 

15 Toen riep de Engel des HEEREN tot Abraham ten tweeden male van den hemel; 

16 En zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt de HEERE; daarom dat gij deze zaak gedaan 

hebt, en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt; 17 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en 

uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever 

der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. 18 En in uw zaad 

zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam 

geweest zijt. genesis 22 En uw Z(z)aad zal de poorten Zijner vijanden, erfelijk bezitten; 

De macht en heerschappij van alle vijandige Volkeren zal gebroken worden. 
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De heerschappij over alle Volkeren der Aarde zal dan gegeven zijn aan het Zaad van 

Abraham. In de hoogste betekenis is dit Zaad, Christus en de Gemeente. En het zaad van 

Abraham is straks het wedergeboren Volk Israël, op aarde. Het Volk Israël zal straks de 

heerschappij ontvangen over al haar vijanden  In de 1.000 jaren zal zij door de Heere 

gezegend worden en zal zij tot zegen van de Volkeren zijn. 

         

 

 

:13 Van het oosten waren drie poorten, van het noorden drie poorten, van het zuiden drie  

      poorten, van het westen drie poorten. 

 

‘en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf engelen, en namen daarop geschreven, welken 

zijn de namen der twaalf geslachten der kinderen Israëls’ 

 

In numeri 2 staat hoe de stammen van Isräel gelegerd zouden zijn in de legerplaats rondom de 

Tabernakel. Die legerplaats is een beeld van het Koninkrijk van Christus dat komen zal. 

De Heere Jezus Christus in het midden en het Volk rondom Hem. 

De Heere is het Centrum, het Middelpunt, van alles. 

 

We kunnen de namen van de stammen van Israël aan de hand van numeri 2 overschrijven op 

de poorten. De poorten in dit vers komen overeen met de legering van het Volk rondom de 

Tabernakel. Het is dezelfde constructie. Ook de poorten spreken over ligging van de stammen. 

 

1 En de HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron, zeggende: 

2 De kinderen Israëls zullen zich legeren, een ieder onder zijn banier, naar de tekenen van het 

huis hunner vaderen; rondom tegenover de tent der samenkomst zullen zij zich legeren. 

numeri 2 

 

 
 

 

 

:14 En de muur der stad had twaalf fondamenten, en in dezelve de namen der twaalf  

      apostelen des Lams. 

 

Een fundament of een poort betekent hetzelfde.  

Het Koninkrijk is gebaseerd - gefundeerd - op het feit dat men in of uit kan gaan. 

Dat er poorten zijn, zodat de stad bewaakt en bewaard kan worden.  

Fundamenten drukken precies hetzelfde uit. De muren staan op twaalf fundamenten. 

 

 

http://gezondewoorden.nl/aankondiging/bijbelstudie-h-i-ambacht-de-tabernakel-2/
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 ‘en in dezelve de namen der twaalf apostelen des Lams’ 

Het Koninkrijk werd gebouwd, de fundamenten werden gelegd, door de apostelen en 

profeten. Vertegenwoordigen de twaalf apostelen de twaalf stammen van Israël? Nee, dat is 

niet het geval. Je kunt aan de ene kant vaststellen dat het Koninkrijk gebaseerd is op Gods 

beloften aan Israël. Het is er de vervulling van.  

Aan de andere kant begint het allemaal met de twaalf apostelen. De grondleggers - 

fundamentleggers - van de Gemeente en daarmee weer van het Koninkrijk. In die volgorde. 

Het Koninkrijk breidt Zich uit vanuit de Hemel, het Koninkrijk der Hemelen, de Gemeente, 

naar de aarde, het geopenbaard Israëlitische Koninkrijk op aarde. 

De apostelen en profeten hebben het Fundament van de Gemeente gelegd; 

het Fundament Zélf is de Heere Jezus Christus.  

Wanneer dit Hemels Koninkrijk zich naar de aarde uitbreidt, wordt het fundament dáár gelegd 

door de 144.000 getuigen uit alle stammen van Israël. Het Fundament blijft altijd Christus. 

 

9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. 

10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester 

het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij 

daarop bouwe. 11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, 

hetwelk is Jezus Christus. 1 korinthe 3 

 

19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en 

huisgenoten Gods; 20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan 

Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; 21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk 

samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; 22 Op Welken ook gij 

mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. efeze 2 

 

5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo 

zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij 

een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de 

kinderen Israëls spreken zult. 7 En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor 

hun aangezichten al deze woorden, die de HEERE hem geboden had. 8 Toen antwoordde al 

het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes 

bracht de woorden des volks weder tot den HEERE. exodus 19 

 

 

 

:15 En hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar  

      poorten, en haar muur. 

:16 En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad  

      met den rietstok op twaalf duizend stadiën; de lengte, en de breedte, en de hoogte  

      derzelve waren even gelijk. 

 

‘En hij die met mij sprak ‘ = een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden ( vers 9 ) 

 

1 En mij werd een rietstok gegeven, een meet roede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta 

op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden. 

2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den 

heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden. 

openbaring 11 
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In openbaring 11 werd Johannes een rietstok gegeven om de tempel en het altaar en degenen 

die daarin aanbidden te gaan meten. Tellen = meten (is hetzelfde: je télt de meters) = het 

eigendomsrecht bepalen. Tellen en meten doe je om te bepalen van wie iets is, zodat je het 

kunt vastleggen. Meten duidt op de voltooiïng van iets.  

Binnen de Bijbelse betekenis van tellen en meten, zouden wij dit alleen aan de Heere overlaten. 

Het Volk Israël werd door de Heere geteld bij de intocht en uittocht van Egypte. 

Zij werd ook geteld bij de intocht van het Beloofde Land.  

 

‘had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar poorten, en haar muur’ 

De rietstok geeft de maat en dus de norm aan. Goud is hier de norm.  

Alleen wat Eeuwigheidswaarde (= goud ) heeft wordt gemeten. 

 

‘twaalf duizend stadiën; de lengte, en de breedte, en de hoogte derzelve waren even 

gelijk’  
De buitenste afmetingen van het vierkante Nieuwe Jeruzalem worden gemeten. 

De lengte, breedte en hoogte bedroeg 12.000 stadiën. 

De stad is een kubus of een piramide.  

Wat er ook gemeten wordt, het heeft maar één afmeting: de lengte, de breedte en de hoogte. 

Het is weer symboliek. Het is weer 12. (= heerschappij ) 

Het is het Koninkrijk van Christus dat hier wordt uitgebeeld. 

Dat Koninkrijk is voor de eeuwigheid; de gouden rietstok. 

 

 

 

:17 En hij mat haar muur op honderd vier en veertig ellen, naar de maat eens mensen, welke  

      des engels was. 

 

Ook hier komt het getal 12 terug, maar nu in het kwadraat. Dat is 144. 

Hetzelfde getal wordt in Openbaring 7 genoemd. 12 x 12.000  

Het is de uitbeelding van het Koninkrijk van Christus. 

 

‘naar de maat eens mensen, welke des engels was’ 

naar ‘mensen-maat’, die hetzelfde was in ‘engelen-maat’ 

 

 

 

:18 En het gebouw van haar muur Jaspis; en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas  

      gelijk. 

:19 En de fondamenten van den muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd.  

      Het eerste fondament was Jaspis, het tweede Saffier, het derde Chalcedon, het vierde  

      Smaragd. 

:20 Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het  

      negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst. 

 

De hele stad was Jaspis en de twaalf fundamenten van de muur der stad waren met allerlei 

kostelijke gesteenten versierd. Je zou bij de genoemde 12 stenen kunnen denken aan de 

borstlap van de hogepriester. Daarin zaten ook 12 edelstenen. 
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Bij de hogepriester waren ze echter een uitbeelding van de 12 stammen van Israël en dat is 

hier bij het fundament van de muur niet het geval.  

De fundamenten van het Nieuwe Jeruzalem verwijzen naar de 12 Apostelen.  

 

15 Gij zult ook een borstlap des gerichts maken, van het allerkunstelijkste werk, gelijk het 

werk des efods zult gij hem maken; van goud, hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en van 

fijn getweernd linnen zult gij hem maken. 16 Vierkant zal hij zijn, en verdubbeld; een span zal 

zijn lengte zijn, en een span zijn breedte. 17 En gij zult vervullende stenen daarin vullen, 

vier rijen stenen, een rij van een Sardis, een Topaas en een Karbonkel; dit is de eerste 

rij. 18 En de tweede rij van een Smaragd, een Saffier, en een Diamant. 19 En de derde 

rij, een Hyacint, Agaat en Amethist. 20 En de vierde rij van een Turkoois, en een 

Sardonix, en een Jaspis; zij zullen met goud ingevat zijn in hun vullingen. 21 En 

deze stenen zullen zijn met de twaalf namen der zonen van Israël, met hun namen; zij zullen 

als zegelen gegraveerd worden, elk met zijn naam; voor de twaalf stammen zullen zij zijn. 

exodus 28 

 

Edelstenen zijn de uitdrukking van een nieuwe Schepping.  

Een veranderde wereld waarvan het belangrijkste kenmerk is dat die licht doorlatend is. 

Edelstenen zijn edel omdat ze licht doorlaten. Het licht gaat er doorheen, wordt daarin 

gebroken of soms afgebroken ( half edelstenen ) en daardoor ontstaan er diverse kleuren.  

Het kenmerk van deze wereld is dat het Licht er wel op schijnt, maar niet doorheen. 

Het ontvangt het Licht niet. 

Het kenmerk van de Nieuwe Schepping is dat het niet alleen Gods Licht ontvangt,  

maar ook opneemt en doorgeeft. Er zal dan geen schaduw zijn.; duisternis  

( dood, satan, de Wet ) wijkt voor Licht. 

 

10 En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote 

stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God. 

11 En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, 

namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal.  

– 

23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want 

de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars. openbaring 21 

 

5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; 

want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. 

openbaring 22 

 

‘en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk’ 

Het goud was doorschijnend oftewel lichtdoorlatend. 

Alles zal doorschijnend zijn in het geopenbaarde Koninkrijk; ook het goud is doorschijnend 

oftewel lichtdoorlatend. Het Licht gaat overal doorheen. 

Licht is een beeld van Zijn Woord, de Waarheid, het Leven. 

 

46 Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de 

duisternis niet blijve. johannes 12 

 

5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld. johannes 9 
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4 In Hetzelve (= het Woord ) was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 

 johannes 1 Wanneer Hij spreekt, verschijnt er Licht en Leven. 

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God 

een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.1 johannes 1 

 

Edelstenen zijn edel omdat ze licht doorlaten. 

Dingen zijn edel wanneer ze ontvankelijk zijn voor de Waarheid; voor het Woord Gods.  

Dat geldt ook voor ons. Wij zijn van een adellijk geslacht, voor zover wij het Licht van het 

Woord Gods toelaten in onze levens en in onze harten. Wandelen in het Licht. 

De Heere Jezus Christus Zelf wordt uitgedrukt in een Edelsteen.  

Dat is omdat de Heere Jezus Christus nu eenmaal het Licht Gods ontvangt en vervolgens weer 

doorlaat, weerspiegelt en doorgeeft.  

 

18 En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in 

een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van 

heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. 2 korinthe 3 

 

Het goud dat genoemd wordt, zou eigenlijk doorluchtig goud zijn  

Doorluchtig goud wordt ook gebruikt in vers 21.  

Goud wordt, net als edelstenen, geassocieerd met licht.  

Goud en Licht horen bij elkaar, omdat Licht een beeld is van Waarheid en Wijsheid.  

Goud is in ieder geval een beeld van het onvergankelijke. Goud is een edelmetaal en kan niet 

aangetast worden door roest. Waarheid is alleen waarheid als die onvergankelijk is en vandaar 

dat het Woord Gods - de Waarheid - per definitie blijvend is.  

Dat wordt dus uitgebeeld in Licht.  

 

19 En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is,( blijvend ) en gij doet wel, dat gij 

daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, 

en de Morgenster opga in uw harten. 2 petrus 1 

 

Maar licht komt van de zon en die wordt geassocieerd met goud.  

Vandaar dat de zon gezien wordt als beeld van God, de Koning, van de hele schepping, ook in 

de Bijbel. De kroon van de koning moet van goud zijn, want de koning moet altijd koning 

blijven. De kroon, rond met pieken er op, is een uitbeelding van de zon met haar stralenkrans. 

Een kroonluchter is een kroonlichter, een kroon die licht geeft.  

Als dingen lichtdoorlatend zijn, heet dat in klassieke termen ‘doorluchtig’.  

 

3 De God Israëls heeft gezegd, de Rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken: Er zal zijn een 

Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods. 4 En Hij zal zijn 

gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer 

van den glans na den regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. 

2 samuël 23 

 

12 Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal 

het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen.psalm 84 

 

37 Zijn Zaad zal in der Eeuwigheid zijn, en Zijn Troon zal voor Mij zijn gelijk de zon. 

psalm 89 
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:21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl; en de  

      straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas. 

 

vers 12; En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf 

engelen, en namen daarop geschreven, welken zijn de namen der twaalf geslachten der 

kinderen Israëls. 

 

 ‘En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl’ 

Het is symboliek; er bestaan immers geen parels die zo groot zijn.  

In eerste instantie is de parel een beeld van de Nieuwe Schepping. 

Een parel komt uit de afgrond, uit de zee. 

Ze ontstaat als reactie op binnengedrongen vreemde delen tussen de schelp De buitenhuid van 

de mantel in de oester omsluit binnengedrongen vreemde voorwerpen. En uit deze kapsels 

ontstaat de parel. De Nieuwe Schepping wordt voortgebracht uit de oude schepping. 

De oude schepping is vergaan door water en in de afgrond verdwenen.  

 

2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods 

zweefde op de wateren. 3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. genesis 1 

 

In het herscheppingswerk, dat begonnen is in de zeven dagen van Genesis 1, wordt op deze 

wijze uit de oude schepping een nieuwe schepping voortgebracht. Vandaar dat Genesis 1 

begint met wateren en een afgrond. Daar komt van alles uit voort. Dan is het nog niet 

compleet, maar in de toekomst zal dat wel het geval zijn. 

 

5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het Woord Gods de hemelen 

van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; 

6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, 

vergaan is. --- 

13 Maar wij verwachten, naar Zijn Belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in 

dewelke gerechtigheid woont. 2 petrus 3 

 

Parel  =  nnp of  hnynp   =  Phanan of Phaninah  =  Juweel; Zuiver; Helder         

 

De parel is in tweede instantie een type van de Gemeente. 

De Gemeente is ook Nieuwe Schepping en voortgekomen uit de oude Schepping. 

De parel vindt haar oorsprong in de oester en in de Zee. De Parel (= de Gemeente, de Nieuwe 

Schepping ) komt wel uit de Zee, maar de Parel is niet meer in de Zee. 

De parel, als type van de Gemeente, is een veelkleurige verzameling uit de Volkerenzee 

Wij kennen ook een spreekwoord dat zegt: ‘zo gesloten als een oester’ 

In feite; zo verborgen= Verborgenheid, als een oester. 

 

Een oester is een dubbele schelp en bevindt zich op de bodem van de Zee. 

In het binnenste van die schelp ontstaat er, via een weg van lijden, een parel. 

Want als er iets in die oester komt wat storend en pijnlijk is, bijvoorbeeld een zandkorrel,  

dan produceert de oester stoffen die het zandkorreltje inkapselen. 
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Dit doet mij denken aan het Sittimhout van de Tabernakel, dat overtrokken is met Goud. 

Eerst begint de oester met een laagje kalk over de zandkorrel en daarna komen er laagjes 

parelmoer overheen. Parelmoer geeft een ‘regenboog effect’ want alle kleuren van de  

regenboog zijn in het parelmoer vertegenwoordigt. De parel is wit maar als het licht breekt op 

de buitenste laag van de parel dan is daardoor het regenboog effect te zien. Niet nadrukkelijk, 

maar toch aanwezig. De glans van parels hangt af van de reflectie en de breking van 

het licht in de doorzichtige lagen.  

Naarmate de laagjes dunner en talrijker zijn, is de glans ( = Heerlijkheid ! ) fijner. 

 

Kleuren zijn verschillende aspecten van Licht  

De Heere Jezus Christus is het Licht der Wereld. 

De verschillende kleuren spreken over de verschillende aspecten van Christus. 

De Gemeente wordt verzameld vanuit de Volkerenzee en zij is een kleurrijke verzameling. 

Zij is wit = zij is rein in (= tesamen ) Christus en zij wordt gereinigd door Christus. 

De functie van de Gemeente is dan ook dat zij aan de overheden en machten in de lucht, de  

veelkleurige Wijsheid van God bekend maakt. 

 

8 Mij ( Paulus ), den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de 

heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 

9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der Verborgenheid zij, 

die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door 

Jezus Christus; 10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de 

overheden en de machten in den hemel de veelvuldige ( = veelkleurige ) Wijsheid Gods; 

11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere; 

efeze 3 

 

( Buiten het demonstreren van Zijn Veelkleurige Wijsheid, demonstreert de Gemeente in de 

toekomende eeuwen ook Gods gigantische rijkdom aan Genade over ons in ( = tesamen) 

Christus). 

          

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 

heeft, 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; 

(uit genade zijt gij zalig geworden), 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet 

in den hemel in Christus Jezus; 7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den 

uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 

8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 

efeze 2  ) 

 

Een parel is rond.  

Hoe ronder de parel is, hoe volmaakter en kostbaarder de parel is. 

Een bolvorm of een cirkel, spreekt over 1-Heid en eeuwigheid.  

Een parel kun je niet splitsen of splijten. Dan blijft er alleen gruis over. 

Dus de parel is 1, of het is niets. Buiten Christus zijn wij niets. 

 

‘en de straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas’ 

doorluchtig glas = licht doorlatend; zie vorige vers 

de straat = de weg, het pad.  

De route die wij bewandelen. Het pad waarop wij onze voeten zetten 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Reflectie_(straling)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtbreking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Licht
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2 In het midden van haar ( Nieuwe Jeruzalem, het Israëlitische Koninkrijk ) straat en op de 

ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, 

van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der 

heidenen. openbaring 22 

 

105 Nun. Uw Woord is een Lamp voor Mijn Voet, en een Licht voor Mijn Pad.psalm 119 

 

28 In het Pad der Gerechtigheid is het Leven; en in den Weg van haar voetpad is de dood 

niet. spreuken 12 

 

6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den 

Vader, dan door Mij johannes 14 

 

 

 

:22 En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en  

      het Lam. 

 

Een Tempel is alleen een Tempel als daarin het Woord van God wordt bewaard. 

Een Tabernakel is alleen een Tabernakel als zich daarin daarin de Ark des Verbonds bevindt. 

Met daarin de Stenen Tafelen; het Woord. De Tempel was gebouwd rond de Ark des 

Verbonds. Zowel overdrachtelijk als letterlijk. 

In het Nieuwe Jeruzalem, het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus, hoeft 

geen Tempel te staan want de Heere Jezus Christus is het Woord Gods. Hij is de Waarheid. 

De Heere, de almachtige God, is het Lam, Christus. 

Hij is het Woord Gods. Hij is de Tempel Gods. Hij is de Tabernakel Gods. 

 

19 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven 

oprichten. 20 De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en 

Gij, zult Gij dien in drie dagen oprichten? 

21 Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns Lichaams. johannes 2 

 

3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de Tabernakel Gods is bij de 

mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en 

hun God zijn. openbaring 21 

 

Ook de Gemeente, Zijn Lichaam, is de Tempel Gods, met Christus aan het Hoofd. 

En ook ons lichaam is een Tempel omdat Zijn Geest, het Woord, woning in ons heeft 

gemaakt. 

 

16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? 1 korinthe 3 

 

21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een 

heiligen tempel in den Heere; 22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een 

woonstede Gods in den Geest. efeze 2 
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:23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de  

      heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars. 

 

De stad, het Nieuwe Jeruzalem heeft de zon en de maan niet nodig want de Heere Jezus 

Christus, het Lam, is het Licht.  

Licht is Wijsheid. Licht is Leven. Licht is Waarheid. Licht is het Woord 

De Heere Jezus Christus is het Licht. De Tempel is alleen de Tempel als er Licht is. 

‘Behoeft de zon en de maan niet’ is typologisch hetzelfde als ‘en ik zag geen tempel’. 

In vers 22 is het Lam de Tempel van Jeruzalem en in vers 23 is het Lam de Lichtbron in dit  

Nieuwe Jeruzalem. Er is eigenlijk geen verschil tussen. 

Jeruzalem heeft geen tempel, geen zon en maan. Christus is daar en Hij is het Licht, Hij is de 

Tempel. Dat is de situatie waarin wij nu al leven. Daarom hebben wij geen letterlijke 

tempel. Wij hebben de Heere Jezus Christus. Hij is in ons en wij in Hem 

 

22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 

een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die 

alles in allen vervult. efeze 1 

 

 

 

:24 En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde  

      brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve. 

 

‘En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen’ 

haar licht = het Licht dat schijnt in het Nieuwe Jeruzalem; het Lam, de Heerlijkheid Gods. 

volken = menigten 

zalig worden = eeuwig Leven ontvangen 

 

12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het Licht der wereld; die Mij 

volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het Licht des Levens hebben.  

johannes 8 

 

7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij 

gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle 

zonde. (= ongeloof) 1 johannes 1 

 

De Gemeente, Zijn Lichaam, is reeds zalig en wandelt al in Zijn Licht in dat Nieuwe 

Jeruzalem. Wij wandelen in dat Licht en daarom hebben wij gemeenschap met elkaar en met 

God en met Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. 

Uiteindelijk zullen allen die geloven in Zijn Licht wandelen.  

Nu en ook straks. Iedereen die in Zijn Licht wandelt, is automatisch zalig; je hebt dan het 

Licht des Levens, het eeuwige Leven in Christus. 

 

‘en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve’ 

Overdrachtelijk zijn wij, de Gemeente, reeds die koningen. Wij zijn eerstgeborenen van de 

Nieuwe Schepping en daarmee ook priesters en koningen. En wij zouden Heerlijkheid 

bewerkstelligen door de Heere Zijn Werk in en door ons te laten doen.  
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Die Heerlijkheid is voor ons hier nu nog niet te zien maar straks als de Heere geopenbaard 

wordt, zal ook die Heerlijkheid zichtbaar worden. In de toekomst zullen wij die koningen der 

aarde ook letterlijk zijn. Wij zullen immers tesamen met de Heere Jezus Christus oordelen en 

heersen. Op het hoogste niveau wel te verstaan. Vanuit de Hemelse positie. 

 

6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, 

zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. openbaring 1 

 

10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen 

als koningen heersen op de aarde. openbaring 5 

 

‘en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve’ 

Helaas is daar in onze dagen weinig meer van te merken.  

Letterlijk hebben wij trouwens niet zoveel koningen meer. Ze zijn allemaal afgezet, omdat 

men denkt dat democratie Gods wil is. Desalniettemin is de Heere Jezus Christus ‘de Overste 

der koningen der aarde’ en in de Wederkomst van Christus en in de duizend jaar zullen de 

koningen der aarde hun heerlijkheid en eer in dat Jeruzalem brengen. 

In Zacharia wordt beschreven dat de delegaties uit volken der aarde minstens éénmaal per 

jaar, rond Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest, zullen optrekken naar Jeruzalem om zich 

officieel te onderwerpen aan de grote Koning in Jeruzalem.  

 

4 Alle koningen der aarde zullen U, o HEERE! loven, wanneer zij gehoord zullen hebben 

de redenen Uws monds.5 En zij zullen zingen van de wegen des HEEREN, want de 

heerlijkheid des HEEREN is groot. psalm 138 

 

4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, 

en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn; 

5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en 

de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden 

gewassen heeft in Zijn bloed. 6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en 

Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 

openbaring 1 

 

16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen 

Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden 

den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. 

17 En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar 

Jeruzalem, om den Koning, den HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over 

henlieden geen regen wezen. 18 En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de 

regen niet is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de 

HEERE die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der 

loofhutten. 19 Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller heidenen, die 

niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten. zacharia 14 

 

 

 

:25 En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags; want aldaar zal geen nacht  

      zijn. 
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des daags= dagelijks 

De poorten van de stad gaan overdag open en 's nachts dicht.  

In het donker kun je niet goed zien wie er in of uit de poort gaat. 

Hier staat dat er aldaar geen nacht meer zal zijn en als het niet donker wordt, hoeven de 

poorten niet dicht. Er zal geen nacht meer zijn omdat de Heere Jezus Christus, het Lam, de 

Kaars, het Licht is dat de hele stad verlicht.  

 

14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden ( dood = geen 

communicatie met de Heere ); en Christus zal over u lichten. Efeze 5 

 

17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen 

zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 18 Die in Hem gelooft, wordt 

niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in 

den Naam des eniggeboren Zoons van God. 19 En dit is het oordeel, dat het Licht in de 

wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het Licht; want hun 

werken waren boos.20 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het Licht, en komt tot 

het Licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. 

21 Maar die de Waarheid doet, komt tot het Licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat 

zij in God gedaan zijn. johannes 3 

 

 

 

:26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. 

 

En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve, net zoals de volken die 

zalig worden dit zullen doen. Het is een menigte aan gelovigen die het Koninkrijk binnen 

mogen om de Heere Jezus Christus te loven, te prijzen en te verheerlijken. 

Hem komt toe alle Eer en Heerlijkheid tot in Eeuwigheid.  

 

10 Jod. Al Uw werken, HEERE, zullen U loven, en Uw gunstgenoten zullen U zegenen. 

11 Caph. Zij zullen de Heerlijkheid Uws Koninkrijks vermelden, en Uw mogendheid 

zullen zij uitspreken. 12 Lamed. Om den mensenkinderen bekend te maken Zijn  

mogendheden, en de eer der heerlijkheid Zijns Koninkrijks. 13 Mem. Uw Koninkrijk is 

een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. psalm 145 

 

16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt 

hebben de kracht en toekomst  (= Wederkomst ) van onzen Heere Jezus Christus, maar wij 

zijn aanschouwers ( getuigen, toeschouwers ) geweest van Zijn majesteit. 17 Want Hij heeft 

van God den Vader eer en Heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de 

Hoogwaardige Heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in 

Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. 2 petrus 1 

 

17 Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen 

God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 1 timotheus 1 

 

 

 

:27 En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt;  

      maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. 
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5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins 

uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn 

engelen. openbaring 3 

 

8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn 

geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der 

wereld. openbaring 13 

 

15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen 

in den poel des vuurs. openbaring 20 

 

Alleen degenen die geschreven staan in het Boek des Levens van het Lam, mogen ingaan in 

het Koninkrijk. 

 

22 En Hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende, en richtende Zijn reis naar 

Jeruzalem. 23 En er zeide een tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden? En Hij 

zeide tot hen: 24 Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen 

zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen; 25 Namelijk nadat de Heer des huizes zal 

opgestaan zijn, en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan, en 

aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open! en Hij zal antwoorden en 

tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt. 26 Alsdan zult gij beginnen te zeggen: Wij 

hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en Gij hebt in onze straten geleerd. 

27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, van waar gij zijt; wijkt van Mij af, alle gij 

werkers der ongerechtigheid! 28 Aldaar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij 

zult zien Abraham, en Izak, en Jakob, en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar ulieden 

buiten uitgeworpen. 29 En daar zullen er komen van Oosten en Westen, en van Noorden en 

Zuiden, en zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods. 30 En ziet, er zijn laatsten, die de eersten 

zullen zijn; en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn. lukas 13 

 

gruwelijkheid     = afgoderij 

leugen spreken  = de Waarheid ten onder houden 

ontreinigen         = van het geloof afhouden 

 

Alle drie de termen hebben met ‘ongeloof’ van doen. 

Er zullen geen ongelovigen in het Koninkrijk binnengelaten worden. 

Dat lazen we al uitgebreid in vers 8; 

7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. 

8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en 

tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt 

van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood. 

 

Degenen die het Licht ontvangen gaan erin en degenen die het Licht afwijzen, komen niet 

binnen. De enigen die het Koninkrijk van Christus binnenkomen zijn zij die geschreven zijn 

in het Boek des Levens des Lams. Zij maken deel uit van de Nieuwe Schepping. Dan zullen 

Hem alle dingen onderworpen zijn. Hem zij Eer en Heerlijkheid in alle Eeuwigheid. 

 

28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf 

onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in 

allen. 1 korinthe 15 
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Wanneer Hem alle dingen onderworpen zullen zijn, niet alleen juridisch maar ook praktisch,  

dan zal de Zoon ook Zelf onderworpen worden aan Hem Die Hem alle dingen onderworpen 

heeft. Dat is het einde van Zijn officiële functioneren als Bouwer, als Zoon. 

Bouwen =  Hnb  = Banah = Gestalte geven aan het Bouwwerk  

         nb  = Ben     = Zoon 

Dan zal God zijn zoals het bedoeld was: God alles in allen.  

 

Kenmerkend voor de Nieuwe Schepping is dat Hij ons Leven is. In Hém gedrenkt, gedoopt; 

doordrengt. Daar ging eigenlijk heel dit hoofdstuk over; als God alles in allen is, is alles Licht 

en Lichtdoorlatend. Dan is alles vervuld van Hém. 

En in dit hoofdstuk wordt dat beschreven van het Nieuwe Jeruzalem. 

 

Wat straks zal gelden voor de gehele Nieuwe Schepping, is nu al van toepassing op de 

Gemeente. Wij zijn reeds Nieuwe Schepping.  

Wij zijn in Christus de eerstelingen, de eerstgeborenen van de Nieuwe Schepping.  

Hij zou ons leven zijn want Hij is alles en in allen en Hij is onze Vervulling. 

 

10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld 

Desgenen, Die hem geschapen heeft; 11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en 

voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.  

( hier staat Christus en niet God ! omdat hier niet verder wordt gekeken dan de Gemeente) 

kolossenzen 3 

 

20 En gevraagd zijnde van de Farizeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij 

hun geantwoord en gezegd: Het KoninkrijkGods komt niet met uiterlijk gelaat. 

21 En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen 

ulieden. ( de Heere Jezus Christus, de Geest Gods, heeft in deze Bedeling woning gemaakt in 

ons, de Gemeente. Hij is reeds met Eer en Heerlijkheid gekroond maar de rest van de wereld 

ziet dit nog niet ) lukas 17 

                                                    

                                                                  Amen. 


