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En ik zag

• Ca. 45 keer in her boek openbaringen



Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

• Iets nieuws in plaats van het oude

• De hoop der christenen
• 2. Petrus 3:13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe 

hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

• Wat er scheiding maakte is weg



De stad

• De heilige stad

• Het „oude“ Jeruzalem

• Neh. 11, 1Jes 52:1 Mt 4:5 Mt 27:53 Op. 11:2 

• Het nieuwe Jeruzalem

• De “kom af” is hemels

• Een stad als een bruid



Een stem

• De troon

• De tent van God

• Wonen (kamperen)

• Het volk van God

• De nabijheid van God



Geen dood meer

• God wist de tranen af

• Geen Dood – geen gevolgen van de dood

• Het eerste behoort tot het verleden



God spreekt

• Mission accomplished

• A en Ω - begin en einde

• Water des levens

• Overwinnaar en erfgenaam

• God en zoon



Maar … er is een alternatief

• De veelvoudige zonden der mensen

• De poel van vuur

• De tweede dood



Deel 2 ?

• Niet meer God spreekt, maar een van de zeven engelen hfd. 15/16

• De parallelliteit tussen vers 2 en 10

• Vers 3 – 7 voor wie de stad is en de „uitwerkingen“

• Vanaf vers 11 – de hoedanigheid



Muur en poorten

• 12 poorten
• 12 Engelen

• De namen der poorten

• De muur
• Hoog

• Twaalf fundamenten

• De namen van de fundamenten



Afmetingen

• Het meetinstrument – een gouden meetlat

• Het te meten voorwerp
• Stad
• Poorten
• Muur

• Het resultaat: 
• De stad 12.000 el x 12.000 el x 12.000 el
• De poorten: ?
• De Muur: 144 el (hoog? dik?)

• Het referentiesystem: dat van een mens en ook van een engel



Bouwstof

• De muur: Jaspis

• De stad: goud – als doorzichtig glas

• De twaalf fundamenten: edelstenen

• De poorten: parels

• De (be)stra(a)t(ing): goud als doorzichtig glas



De edelstenen

Jaspis Saffier Chalcedon Smaragd Onyx Sardius

Chrysoliet Beril Topaas Chrysopraas Hyacint Amethist

Robijn Topaas Karbonkel

Smaragd Saffier Diamant

Hyacint Agaat Amethist

Turkoois Onyx Jaspis

Openbaring 21

Exodus 28 

Openbaring en Exodus

Alleen Openbaring

Alleen Exodus



Godsdienst

• Gods volledige tegenwoordigheid
• Geen Tempel

• God en het Lam is de tempel

• Geen tijd meer
• De heerlijkheid van God

• Het Lam is haar lamp

• Geen plaatselijke en tijdelijke beperking



Het Centrum der wereld

• Oriëntering voor de naties (die zalig worden)

• De koningen der aarde erkennen hun ondergeschiktheid

• 24/7 open

• Eer en heerlijkheid der naties

• Geen Toegang – No Entry – Zutritt verboten

• Het boek des levens van het lam 



Het nieuwe Jeruzalem

The Holy City


