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Overzicht

• ‘Taken’ Nieuw Jeruzalem

• Parallel Ezechiël 40-48

• Positie slaven

• Naschrift
• Dialoog vs.6-9: parallel hoofdst..1

• Vermaningen vs. 10-15

• Bemoediging vs. 16-18

• Bekrachtiging vs. 18-21



Taken Nieuwe Jeruzalem

• Naties wandelen door haar licht (21:24) – parallel Jes. 2:3, 60:1-3, 17-
21, (Ps.119:30)

• Rivier van levenswater (22:1) – Gen.2:10; *Ezechiël 47; Joh. 4:14, 7:38

• Boom van het leven (22:2) – Gen.2:9, Ezechiël 47
• Elke maand vrucht
• Bladeren tot genezing (ziekte in Vrederijk? Jes. 35:5, 6)

• Regeren (22:5) – gezag, bestuur

* Oude Jeruzalem: Gihon (1Kon.1.38) en Rogel (1Kon.1.9)



Parallel (verschillen) Openbaring 22 en Ezechiël 47

40:1 – 42:20 beschrijving gebouw

43:1-11 – vestiging shechinah

43:12—27, 45:18-46:24 altaar en 
offerdienst

44:1-31 taak vorst en priesters

47:1-1-12 Tempelbeek en Boom 
des Levens (zie ook Zach.14:8)

• 21:9-22 beschrijving stad, géén 
tempel (Joh.2.21)

• 21:23 – vestiging heerlijkheid

• Géén altaar en offerdienst

• 21:23-22:5 taken Nieuw 
Jeruzalem

• 22:1-2 Tempelbeek en Boom des 
Levens



Positie Slaven

• Wie zijn zij? (1:1, 2:20, 7:3, 10:7, 11:18; 19:2, 5, 22:3, 6)

• ’zijn aangezicht zien’ (Job.33.26; Ps.10.11; 42.11; 84:7, Matth.5.8; 
1kor.13.12, Ex.24.2,33.11)

• Naam op voorhoofd – gewijd

• Regeren (Op.5.10, 20:6, Dan.7.18,27)



Dialoog vs.6-9 – parallel hfdst.1

• ‘ om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren _ 1:1, 22:6

• ‘door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen 
gegeven’ – 1:1, 22:6

• ‘ gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen en 
hen die bewaren… 1:3, 22:7

• ‘zie Ik kom spoedig’ / ‘ zie Hij komt met de wolken’ 1:7, 22:7

• ‘en ik Johannes…’ 1:9, 22:8

• ‘ en ik viel neer…’ 1:17, 22:8

• Spreker?



Vermaningen vs.10-15

• Verzegel niet, vgl. Dan.12:$

• Onrecht, vuil < -- > gerechtigheid en heilig (respons)

• Mijn Loon is bij Mij (2.16, 3.11), 

• Ik ben de Alfa en Omega (1:8, 21:6)

• *Gelukkig zij die hun lange kleren **wassen (wie zijn dat?)

• Buiten zijn….

* 1.3, 14.13, 16.15, 19.9, 20.6, 22.7, 22.14

** 2.7, 7.14



Bemoediging vs.16-18

• Ik, Jezus > gemeenten

• Wortel én geslacht (Jes.11.10; Op. 5.5)

• Blinkende morgenster (2Petr.1:19, Op.2:28; nacht)

• Geest en bruid: kom!

• Die het hoort: kom!

• Die dorst heeft: drinken van levenswater om niet



Bekrachtiging

• ‘Endossement’ 

• Vloek over ieder die woorden toevoegt en afneemt

• Nog één keer: ‘IK KOM SPOEDIG’!

• Antwoord: Amen, kom Heer Jezus


