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Programma 8

Oog in oog met Jezus
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Inleidende heiligdomsscène
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Openbaring 21:1-8

Ik zag een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. Want de eerste 
hemel en de eerste aarde zijn 

voorbij, en de zee is er niet meer.   
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Openbaring 21:1-8
Toen zag ik de heilige stad, het 
nieuwe Jeruzalem, uit de hemel 
neerdalen bij God vandaan. Ze 
was als een bruid die zich mooi 
heeft gemaakt voor haar man en 

hem opwacht.  
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Openbaring 21:1-8

Ik hoorde een luide stem vanaf de 
troon, die uitriep: “Gods 

woonplaats is onder de mensen, 
Hij zal bij hen wonen. 

Zij zullen zijn volken zijn en God 
zelf zal als hun God bij hen zijn. 
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Openbaring 21:1-8

“Hij zal alle tranen van hun ogen 
afwissen. Er zal geen dood meer 

zijn, geen rouw, geen 
jammerklacht, geen pijn, want wat 

er eerst was is voorbij.”
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Openbaring 21:1-8

Hij die op de troon zat zei: “Alles 
maak Ik nieuw!” Ik hoorde zeggen: 
“Schrijf het op, want wat hier wordt 
gezegd is betrouwbaar en waar.”
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Openbaring 21:1-8

Toen zei Hij tegen mij: “Het is 
voltrokken! Ik ben de alfa en de 
omega, het begin en het einde. 

Wie dorst heeft geef ik vrij te 
drinken uit de bron met water dat 

leven geeft.”
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Openbaring 21:1-8

Wie overwint vallen deze dingen 
toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal 

mijn kind zijn.
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Openbaring 21:1-8

Maar voor hen die laf en trouweloos 
zijn geweest, die zich hebben 

ingelaten met gruwelijke dingen, 
met moord, ontucht, toverij of 

afgodendienst, voor allen die de 
leugen hebben gediend: hun deel is 
de vuurpoel met brandende zwavel, 

dat is de tweede dood.”
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Inleidende heiligdomsscène

Waar is het heiligdom?
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Openbaring 21:3

Ik hoorde een luide stem vanaf de 
troon, die uitriep: “Gods 

woonplaats is onder de mensen, 
Hij zal bij hen wonen.” 
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Openbaring 21:3

Woonplaats en wonen

Grieks woord skene = 
tabernakelen, wonen, 
een tent uitspreiden.
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Exodus 25:8

De Israëlieten moeten een 
heiligdom voor Mij maken, zodat 
ik temidden van hen kan wonen.
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Openbaring 21:22

Maar een tempel zag ik niet in de 
stad, want God, de Heer, de 

Almachtige, is haar tempel, met het 
lam.
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Hooglied 2:16

Mijn lief is van mij
En ik van hem.

17



Deelnemersgids, blz 122-123

“God zal bij hen zijn en Hij zal 
hun God zijn”
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Ezechiël 37:26-27

Ik sluit met hen een 
vredesverbond, een verbond dat 
eeuwig zal duren. Ik zal hun een 
vaste woonplaats geven en hen 
talrijk maken. Mijn heiligdom zal 
voor altijd in hun midden staan.
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Ezechiël 37:26-27

Bij hen zal Ik wonen; Ik zal hun 
God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
En de volken zullen beseffen dat 
Ik, de Heer, Israël heilig, doordat 
mijn heiligdom voor altijd in hun 

midden is.
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Johannes 14:3

Ik kom terug. Dan zal Ik jullie met 
me meenemen, en dan zullen jullie 

zijn waar Ik ben.
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Een “Nieuwe Hemel”
en een 

“Nieuwe Aarde”
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Oude 
Hebreeuwse
Cosmologie

Hemel

Aarde
Hel, Hades,

Wateren of “de 
diepte”

(onder de Aarde)
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Openb. 21:1

Nieuwe Hemel

Nieuwe Aarde
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Het nieuwe Jeruzalem
is als een bruid

die zich voor haar man mooi 
heeft gemaakt
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Het nieuwe Jeruzalem
Geen dood meer, 

of rouw, huilen, pijn.

Gods troon is nu op aarde.

Wie dorst heeft kan onbeperkt 
komen drinken
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Psalm 42:1-2
Zoals een hinde smacht naar 

stromend water, zo smacht mijn ziel 
naar U, o God. Mijn ziel dorst naar 

God, naar de levende God, wanneer 
mag ik nader komen en voor God 

verschijnen ?
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Johannes 7:37-38 

“Laat wie dorst heeft bij Mij komen 
en drinken! Rivieren van levend 
water zullen stromen uit het hart 
van wie in Mij gelooft,” zo zegt de 

Heer.
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Drie visies
Op “Binnen” en “Buiten”
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Deelnemersgids, blz. 125

“Binnen ” of “Buiten”
?
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Drie visies
op “binnen en “buiten”

1.Kinderen Gods 
als overwinnaars

1. Laf en 
ongelovig
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Drie visies
op “binnen en  “buiten”

1. Kinderen Gods 
als overwinnaars
2. Namen in het 
boek van het 
leven

1. Laf en 
ongelovig
2. Onrein, 
schandelijk, 
bedrog
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Drie visies
op “binnen en  “buiten”

1. Kinderen Gods 
als overwinnaars
2. Namen in het 
boek van het 
leven
3. Recht op boom 
van het leven

1. Laf en 
ongelovig
2. Onrein, 
schandelijk, bedrog
3. Honden, 
immoreel, 
leugenaars
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Het nieuwe Jeruzalem 
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Openbaring 21:9-27

Een van de zeven engelen met de 
offerschalen die gevuld waren met 
de laatste zeven plagen kwam op 

me af en zei: ”Ik wil je de bruid 
laten zien, de vrouw van het lam.”
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Openbaring 21:9-27

Ik raakte in vervoering, en hij nam 
me mee naar een heel hoge berg 

en liet me de heilige stad 
Jeruzalem zien, die uit de hemel 

neerdaalde, bij God vandaan. 

36



Openbaring 21:9-27
De stad schitterde door Gods 

luister, met een schittering als van 
een edelsteen, als een 

kristalheldere jaspis. Ze had een 
grote, hoge muur, met twaalf 

poorten en bij elke poort stond 
een engel.
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Openbaring 21:9-27

Op de poorten waren namen 
geschreven: de namen van de 

twaalf stammen van Israël. Vanuit 
het oosten gezien waren er drie 
poorten, vanuit het noorden drie, 

vanuit het zuiden drie en vanuit het 
westen drie.
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Openbaring 21:9-27

De stadsmuur had twaalf 
grondstenen, met daarop de namen 

van de twaalf apostelen 
van het lam.
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Openbaring 21:9-27
Degene die met mij sprak had een 
gouden meetstok om daarmee de 
stad, de poorten en de muur op te 
meten. De stad was vierkant, even 
lang als breed. Hij mat de stad met 
zijn meetstok; twaalfduizend stadie, 
zowel in de lengte als in de breedte 

en in de hoogte.
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Openbaring 21:9-27

Hij mat de stadsmuur: 144 el, in 
gewone mensenmaat, die ook 
engelenmaat is. De muur was 

gemaakt van jaspis, en de stad zelf 
was van zuiver goud, helder als 

glas. 
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Openbaring 21:9-27
De grondstenen van de stadsmuur 

waren versierd met allerlei 
edelstenen. De eerste was van 
jaspis, de tweede van lazuur, de 

derde kornalijn, de vierde smaragd, 
de vijfde sardonyx, de zesde 

sarder . . .
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Openbaring 21:9-27

. . . de zevende olivijn, de achtste 
aquamarijn, de negende topaas, 

de tiende turkoois, de elfde granaat 
en de twaalfde amethist. 
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Openbaring 21:9-27

De twaalf stadspoorten waren 
twaalf parels, elke poort een parel 

op zich. De straten van de stad 
waren van zuiver goud en 

schitterden als glas.
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Openbaring 21:9-27
Maar een tempel zag ik in haar 

niet, want God, de Heer, de 
Almachtige, is haar tempel, met het 
lam. De stad heeft het licht van de 
zon en de maan niet nodig: over 
haar schijnt Gods luister, en het 

lam is haar licht.
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Openbaring 21:9-27

De volken zullen in haar licht leven 
en de koningen op aarde brengen 
daar hun eerbewijzen. De poorten 

zullen overdag nooit gesloten 
worden, en nacht zal er niet meer 

zijn.
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Openbaring 21:9-27

De volken zullen er al hun 
eerbewijzen komen brengen. Maar 

alles wat verwerpeljk is en 
iedereen die zich met gruwelijke 

dingen en leugens inlaat, komt de 
stad niet binnen, alleen zij die in 
het boek van het leven staan.
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Deelnemersgids, blz. 129

De pracht van het Nieuwe 
Jeruzalem
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Het nieuwe Jeruzalem

• Een grote en hoge berg
• Jeruzalem = stad van

vrede/shalom
• Berg Moria; Tempel van Salomo
• Prachtige sieraden, zoals een bruid 
heeft die zich mooi heeft gemaakt
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Het nieuwe Jeruzalem

• Diverse twaalftallen
• Vorm van een kubus
• Hoge, dikke muren
• Paarlen poorten die altijd 
open zijn
• Straten van goud
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Openbaring 21:22

Maar een tempel zag ik niet in de 
stad, want God, de Heer, de 

Almachtige, is haar tempel, met het 
lam.

52



53



Het Lam en het einde 
van Openbaring

1. Echtgenoot van het Nieuw
Jeruzalem (21:9)

2. Architect van de fundamenten 
van de stad (21:14)
3. De tempel zelf (21:22)
4. Het licht voor de stad (21:27)
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Het Lam en het einde 
van Openbaring

5. De bewaking van de stad 
(21:27)
6. Op de troon van het nieuwe
Jeruzalem (22:1)
7. De heerser van het Nieuwe
Jeruzalem (22:3)
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Het Nieuwe Jeruzalem

Een blik in de stad
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Openbaring 22:1-5

Hij liet me een rivier zien met water 
dat leven geeft. De rivier was 

helder als kristal en ontsprong aan 
de troon van God en van het lam.
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Openbaring 22:1-5
Aan weerskanten van de rivier 

stond een levensboom, die twaalf 
vruchten gaf, elke maand zijn 

eigen vrucht. De bladeren van de 
boom brachten de volken 

genezing.
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Openbaring 22:1-5
Er zal niets meer zijn waarop nog 
een vloek rust. De troon van God 
en van het lam zal daar in de stad 
staan. Zijn dienaren zullen Hem 
vereren en Hem met eigen ogen 
zien, en zijn naam staat op hun 

voorhoofd.
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Openbaring 22:1-5
Het zal er geen nacht meer zijn en 
het licht van een lamp of het licht 
van de zon hebben ze niet nodig, 
want God, de Heer, zal hun licht 
zijn. En zij zullen als koningen 

heersen tot in eeuwigheid.
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De boom van het leven

Vruchten van de boom
Bladeren van de boom
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Beloften aan de 7 gemeenten
vervuld in het Nieuwe Jeruzalem

1. Efeze—eten van de boom van het 
leven
2. Smyrna—niet getroffen worden door 
de tweede dood
3. Pergamum—ontvangen een nieuwe 
naam
4. Thyatira—hebben gezag over de 
volken
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Beloften aan de 7 gemeenten
vervuld in het Nieuwe Jeruzalem

5. Sardes—naam in het boek van 
het leven
6. Filadelfia—ontvangen een 
nieuwe naam
7. Laodicea—met Jezus zitten op 
zijn troon
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Hoe het boek Openbaring eindigt
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Openbaring 22:6-21
Toen zei hij tegen mij: “Wat hier 

gezegd is, is betrouwbaar en waar. 
De Heer, de God die profeten 

bezielt, heeft zijn engel gestuurd 
om aan zijn dienaren te laten zien 
wat er binnenkort gebeuren moet.
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Openbaring 22:6-21

“Ik kom spoedig!” Gelukkig is wie 
zich houdt aan de profetie van dit 

boek.
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Openbaring 22:6-21

Ik, Johannes, was het die deze 
dingen hoorde en zag. En toen ik 

alles gehoord en gezien had, wierp 
ik mij neer voor de voeten van de 

engel die me deze dingen liet zien, 
om hem te aanbidden.
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Openbaring 22:6-21

Maar hij zei: “Doe dat niet! Ik ben 
een dienaar zoals jij en je 

medeprofeten, en zoals degenen 
die zich houden aan wat er in dit 

boek staat. Je moet God 
aanbidden!”
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Openbaring 22:6-21

Verder zei hij tegen me: “Houd de 
profetie van dit boek niet geheim, 

want de tijd is nabij.”
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Openbaring 22:6-21

“Wie onheil aanricht zal nog meer 
onheil aanrichten, en wie onrein is 

zal nog onreiner worden. Wie 
goeddoet, zal nog meer goeddoen, 

en wie heilig is zal nog heiliger 
worden.”
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Openbaring 22:6-21

Ik kom spoedig, en heb het loon bij 
me om iedereen te belonen naar 
zijn daden. Ik ben de alfa en de 

omega, de eerste en de laatste, het 
begin en het einde.
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Openbaring 22:6-21

Gelukkig zijn zij die hun kleren 
wassen: zij kunnen over de 

levensboom beschikken en zullen 
de stad door de poorten 

binnengaan
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Openbaring 22:6-21

Buiten is de plaats voor de honden 
die zich bezighouden met toverij en 

ontucht, met moord en 
afgodendienst, voor iedereen die 

de leugen koestert en ernaar 
handelt.
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Openbaring 22:6-21

“Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd 
om jullie deze dingen bekend te 

maken voor de gemeenten. Ik ben 
de telg van David, zijn nakomeling, 

de stralende morgenster."
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Openbaring 22:6-21

De Geest en de bruid zeggen: 
“Kom!” Laat wie luistert zeggen: 

“Kom!” Laat wie dorst heeft komen; 
laat wie dat wil vrij drinken van het 

water dat leven geeft.
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Openbaring 22:6-21

Ik verklaar tegenover eenieder die 
de profetie van dit boek hoort: als 
iemand er iets aan toevoegt, zal 

God hem de plagen toevoegen die 
in dit boek beschreven staan;
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Openbaring 22:6-21

En als iemand iets afneemt van 
wat in het boek van deze profetie 

staat, zal God hem zijn deel 
afnemen van de levensboom en 

van de heilige stad, die in dit boek 
beschreven staan.
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Openbaring 22:6-21

Hij die van deze dingen getuigt,
zegt:

“Ja, Ik kom spoedig.”

Amen.
Kom,

Heer Jezus.
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Openbaring 22:6-21

De genade van de Heer Jezus zij 
met u allen.

Amen.
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Proloog en Epiloog
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Deelnemersgids, blz. 130

Proloog en Epiloog
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De proloog

Van Hem die is...die komt
Zie, Hij komt
De Heer, die zal komen
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De proloog

Zie, Ik kom spoedig
Zie, Ik kom spoedig
De Geest en de bruid zeggen, “Kom!”
Allen die het horen, zeggen: “Kom!”
Laat wie dorst heeft komen
Ik kom spoedig
Kom, Heer Jezus
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De epiloog

Zie, Ik kom spoedig
Zie, Ik kom spoedig
De Geest en de bruid zeggen, “Kom!”
Allen die het horen, zeggen: “Kom!”
Laat wie dorst heeft komen
Ja, Ik kom spoedig
Kom, Heer Jezus
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Bij jij een Adventgelovige?

Zeg jij steeds:

Kom,
Heer Jezus!
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Lucas 12:42-46

De Heer antwoordde: “Wie is de 
betrouwbare en verstandige 
rentmeester die de heer zal 

aanstellen over zijn knechten om 
hun op tijd het eten te geven dat 

hun toekomt?”
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Lucas 12:42-46

Gelukkig de dienaar die daarmee 
bezig is wanneer zijn heer komt. Ik 

verzeker jullie: hij zal hem 
aanstellen over alles wat hij bezit.
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Lucas 12:42-46

Maar als de dienaar bij zichzelf 
zegt: “Mijn heer komt maar niet”, 

en als hij de knechten en 
dienstmeisjes gaat slaan, en zich 

te buiten gaat aan voedsel en 
drank . . .
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Lucas 12:42-46

. . . dan komt de heer van die 
dienaar op een dag waarop hij het 
niet verwacht en op een tijdstip dat 
hij niet kent, en dan zal hij hem de 
zwaarste straf opleggen en hem 
het lot van de trouwelozen doen 

ondergaan .
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Hoe spoedig is

“Spoedig”?
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“Spoedig”
Vanuit wiens gezichtspunt?

92



“Spoedig”?
een aftelling

of
een belofte?
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Nog een paar dingen

• Aanbid alleen God
• Houd de woorden van de profetie 
NIET geheim
• Polarisatie; dan continuïteit
• De zevende zaligspreking
• Christus’ handtekening
• Doe niets af of voeg niets toe aan 
deze woorden
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Openbaring 22:17

Laat wie dorst heeft komen; laat 
wie dat wil vrij drinken van het 

water dat leven geeft.
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Openbaring 22:21

De genade van onze Heer 
Jezus

zij met Gods volk.

Amen.
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Deelnemersgids, blz. 131

Samenvatting 7
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Samenvatting van 
Openbaring 21-22

Immanuel
Oog-in-oog
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Vraag

Wat springt voor jou in 
Openbaring het meest naar 

voren?
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Openbaring 22:17

Laat wie dorst heeft komen; laat 
wie dat wil vrij drinken van het 

water dat leven geeft.
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Twee oproepen
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Twee oproepem

1. Kom en drink van Jezus zelf
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Twee oproepen

1. Kom en drink van Jezus zelf

2.  Nodig anderen uit om te 
komen drinken
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Allen die dorst hebben
door Kutless

Allen die dorst hebben
Allen die zwak zijn

Kom gewoon naar de fontein.
Dip je hart in de stroom van 

het leven
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Laat de pijn en het verdriet 
wegspoelen

in de golven van zijn genade
Als diep schreeuwt tot diep
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We zingen: 
kom Heer, Jezus kom
kom Heer, Jezus kom
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Kom Heer, Jezus kom
kom Heer, Jezus kom

(Kom je niet?)
Niets dan uw wil voor mij 
Ik ben alleen vrij in U, God
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Allen die dorst hebben
Allen die zwak zijn

Kom gewoon naar de fontein.
Dip je hart in de stroom van 

het leven
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Laat de pijn en het verdriet 
wegspoelen

in de golven van zijn genade
Als diep schreeuwt tot diep
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We zingen, 

kom Heer, Jezus kom

kom Heer, Jezus kom
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Kom Heer Jezus, kom

Kom Heer Jezus, kom
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Kom je niet?

Kom je niet?
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Alleen uw wil telt voor mij

Ik ben pas vrij wanneer U 
komt
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Alleen uw wil 
telt voor mij

Ik ben pas vrij 
wanneer U komt
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Heer Jezus, kom

Heer Jezus, kom
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Heer Jezus, kom

Heer Jezus, kom
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