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Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 30 – Openbaring 21 
d.d. 28-09-2019 
 

Opzet 
1. Samenvatting vorige keer (20:1-15) 
2. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (21:1-8) 
3. Het hemels Jeruzalem (21:9-22:5) 
 

1. Samenvatting vorige keer (20:1-15) 
➢ De draak voor duizend jaar gebonden (20:1-3) 

• De satan wordt voor een volheid van tijd gebonden en daardoor heerst het kwaad niet meer; 

• Satan moet voor korte tijd losgelaten worden. Mogelijk doel is om duidelijk te maken dat de 
mens los van God de verleiding van het kwaad niet kan weerstaan. 

➢ De eerste opstanding (20:4-6) 

• De eerste opstanding wordt hier beschreven vanuit het perspectief van Openbaring. De 
doelgroep is de gelovigen uit de eindtijd. In 1 Korinthe 15 gaat het over de gelovigen die in 
Christus ontslapen zijn; 

• De gelovigen zullen met Christus regeren tot Hij Zich aan de Vader onderwerpt. 
➢ Satan losgelaten en vernietigd (20:7-10) 

• Satan wordt losgelaten om nog eenmaal te verleiden en tegen God in opstand te komen; 

• Uiteindelijk wordt hij, net als het beest en de valse profeet, vernietigd in de tweede dood. 
➢ Het laatste oordeel (20:11-15) 

• Net als de eerste wordt ook de tweede opstanding beschreven vanuit het perspectief van 
Openbaring. Het accent ligt hier op de eindafrekening met Gods vijanden; 

• Bij de tweede opstanding gaat het om een oordeel op basis van werken. De toekomst van hen 
die als goed beoordeeld worden, zien wij mogelijk in 21:24-27 terug (Lezen).  

 

2. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (21:1-8) 
➢ Lezen: 21:1-8. 
➢ Kerntekst van dit gedeelte: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” (21:5), dit betekent 7 zaken: 

1) 21:1 > Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; 
2) 21:2 > Het volmaakte Jeruzalem wordt geopenbaard; 
3) 21:3 > God woont bij de mensen; 
4) 21:4 > Er is geen lijden meer; 
5) 21:6 > God vervult alle behoeften; 
6) 21:7 > Wie overwint behoort God als Zoon toe; 
7) 21:8 > Gods vijanden worden vernietigd. 
De basis van dit alles is Christus > Lezen: 5:4-5; 
Er vindt het herstel van de vervloekte schepping plaats en de mensheid krijgt meer terug dan het 
oorspronkelijk had gekregen. 

➢ 21:1 > “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde…” > Geen geestelijke, maar een werkelijke 

realiteit waarbij hemel en aarde verbonden worden door het hemels Jeruzalem (21:2); 

“want de eerste hemel etc.” > Het is klaar daarmee > Lezen: Jes. 65:17 en Jes. 66:22; 

“En de zee was er niet meer.” > De zee was in die tijd een bron van gevaar. Zie ook 20:13 (Lezen) en 

denk aan Paulus die verschillende malen schipbreuk heeft geleden. 

➢ 21:2 > “de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem” > Er is herkenning in de nieuwe wereld (het goede 

blijft door vuur heen behouden), alleen zal alles heilig (aan God gewijd) en nieuw zijn (niet zondig); 

“neerdalen uit de hemel” > Vgl. met 1 Kor. 15:47-49+42-45 + 2 Kor. 5:17 (Lezen). Er komt geen 

menselijke hand/inzet bij kijken, het is genade van God (dit i.t.t. Babel/Babylon en deze wereld); 

“een bruid” > Maagdelijk en onbezoedeld. I.t.t. de hoer Babylon (vb. ‘foezelaar’) > Lezen: 17:1-3, 

vgl. met 21:9-10. 
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➢ 21:3 > “een luide stem” > De boodschap is van belang: Daar komt de bruid! (vb. ‘leve de koningin!’); 

“wonen” > skenoo (bet. ’een tent opslaan’), heeft verwantschap met shekina, dat duidt op Gods 

aanwezigheid bij Zijn volk (wolkkolom & vuurkolom) > Lezen: Ex. 29:45-46 (“wonen” = shakan);  

“Tent” (skene) duidt hier niet op de woonvorm, maar benadrukt het wonen van God bij de mensen. 

➢ 21:4 > “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen” > Pas in de hemelse heerlijkheid zal er geen 

verdriet meer zijn en zullen wij volkomen gelukkig zijn. Zie ook Jes. 25:8+9 (Lezen); 

“en de dood etc.” > Vgl. 19:14 (Lezen); 

“rouw” > penthos, heeft in het Grieks relatie met pascho (lijden) > Van lijden komt rouw/verdriet; 

“jammerklacht” > krauge > schreeuwen van angst > Petrus naar de Here: “Maar toen hij op de 

sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij!” (Mat. 

14:30) (riep = krazo); 

“moeite” > ponos, duidt hier op moeite, pijn, verdriet (zowel innerlijk als uiterlijk) > Al onze 

handicaps worden genezen. Ponos kan in andere betekenis ook duiden op “zware arbeid”, vgl. Gen. 

3:16a+19 (Lezen); 

“Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan” > Lezen: Jes. 43:18-19 > Alle ellende van nu is van 

voorbijgaande aard. Christus is de weg uit deze ellende. 

➢ 21:5a > Dit is kern van dit gedeelte (21:1-8) en van 21:1-22:5) > Alles wordt nieuw. 

➢ 21:5b > De profetie moet fysiek overgeleverd worden, zoals het fysiek gezien is. Het is de waarheid 

(zoals Christus de Waarheid is) en betrouwbaar (pistoi > geloofwaardig). 

➢ 21:6 > “Het is geschied” > Vgl. 16:17 (Lezen), ziet daar op de laatste zeven schaalgerichten (15:1). In 

21:6 ziet het op de komst van de nieuwe hemel en aarde; 

“Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het einde.” > Vgl. 1:8 (God), 1:17b (Christus, het 

vleesgeworden woord <logos>), 22:13 (Christus) (Lezen). Beide frasen betekenen hetzelfde en 

versterken daardoor de boodschap. Inhoudelijk is het gelijk aan “de eerste en de laatste” uit het OT 

(Jes. 41:4, 44:6, 48:12); 

God openbaart Zichzelf als Degene die aan het begin en einde van alle dingen staat, de enige ware 

God. Deze boodschap staat ook in Jes. 40-48 centraal > Lezen: Jes. 41:4, 43:10-12, 48:12-13a; 

“Wie dorst heeft etc.” > De God van het universum, is ook de God van nabij Die in de behoeften van 

mensen voorziet. Hij heeft dit ooit beloofd > Lezen: Jes. 55:1-4. Het is vervuld in Christus > Lezen: 

7:16-17. Christus onderging tijdens de verzoeking in de woestijn honger, dorst en hitte en ging de 

strijd met satan aan. Boodschap: God voorziet in Christus door genade in alle behoeften. 

➢ 21:7 > “Wie overwint” > Wanneer overwint men? > Lezen: 1 Joh. 5:4-5 en Opb. 12:10-11, waarbij 

Christus’ overwinning de basis is: 5:5 (Lezen) > ‘In Zijn overwinning trekken wij ten strijd’; 

“zal alles beërven” > Dit zijn alle 12 overwinningsbeloften voor de zeven gemeenten (zie Overzicht 

van de zeven gemeenten uit Openbaring); 

“Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn.” > Vgl. met Heb. 1:5 en Rom. 8:15-17 

(Lezen). 

➢ 21:8 > Deze waarschuwing hoort bij het feit dat de eerste dingen voorbij zijn gegaan. Het accent ligt 

ook hier weer op de mensen die in de eindtijd leven. De vijanden van God belanden in de tweede 

dood. Zij maken geen onderdeel uit van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Vgl. met 21:27 en 

22:15 (Lezen). Toch is er voor al die mensen tot op het laatst redding mogelijk als zij tenminste hun 

leven aan Christus toevertrouwen. Denk aan de misdadiger aan het kruis die het paradijs beloofd 

werd (Luk. 23:39-43).  
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3. Het hemels Jeruzalem (21:9-22:5) 
➢ Lezen: 21:9-22:21; 

➢ Indeling: 

3.1 21:9-14 > Openbaring van het hemels Jeruzalem; 

3.2 21:15-21 > Kenmerken van de stad (volgende keer); 

3.3 21:22-27 > Gods aanwezigheid in de stad (volgende keer); 

3.4 22:1-5 > De zegen van de stad (volgende keer). 

➢ De nadruk ligt op het hemels Jeruzalem en niet op de omringende wereld > Vergelijkbaar met de 

eerste schepping waar de nadruk op de Hof lag. Vgl. Jes. 51:3 + Ezech. 36:35 (Lezen). 

➢ Het gaat hier over de stad met fundamenten die Abraham verwachtte (Heb. 11:10), de toekomstige 

stad (Heb. 13:14), het Jeruzalem van boven (Gal. 4:26); 

➢ Ook al lijkt het hemels Jeruzalem niet onze hoop, toch leert dit gedeelte ons wel hoe de hemelse 

werkelijkheid is: 

• Lezen: Heb. 11:10 > Wij hebben ons burgerschap ook gevestigd op een hemels rijk; 

• Lezen: Gal. 4:26 > In de hemel zijn wij vrij van alle aardse verplichtingen; 

• Lezen: 21:3-4 > Wij zullen bij God zijn en geen lijden meer kennen. 

➢ Het hemels Jeruzalem en haar Israëlitische karakter bepaalt bij de basis waar de zegen voor de 

wereld van uit zal gaan > Israël is een licht voor de volken (Jes. 60:3) en is de stam van de olijfboom 

(Rom. 11:17-18). 

 

3.1 Openbaring van het hemels Jeruzalem (21:9-14) 

➢ 21:9 > Er verschijnt een oordeelsengel die een heilstijding brengt en Johannes door de stad gidst; 

De bruid is de vrouw van het Lam en blijkt uit 21:10 het heilige Jeruzalem uit de hemel te zijn. 

➢ 21:10 > Zoals Mozes het beloofde land van een berg mag zien, zo geldt dit ook voor Johannes; 

Bergen hebben in de Bijbel een relatie met Gods werkzaamheid in en met koninkrijken; 

Het heilige Jeruzalem (i.t.t. het geestelijk Sodom in 11:8) daalt neer van God uit de hemel > God is 

de Maker van deze hemelse stad (niet van stof gemaakt) die uit genade wordt geschonken. Vgl. Jes. 

54:4-8 (Lezen). 

➢ 21:11 > “Zij had de heerlijkheid van God” > Vgl. Jes. 60:1-3 (Lezen). Deze heerlijkheid wordt in het 

vervolg van het gedeelte uitgebeeld door goud en edelstenen (zie 21:11b); 

“uitstraling” (Grieks: phoster) > Licht dat uitgaat van een lichtdrager, de stad is dus een lichtdrager. 

Vgl. met Filip. 2:15 (Lezen). 

➢ 21:12 > De grote hoge muur wijst erop dat “al wat onrein is” niet binnenkomt > Vgl. Jes. 26:1-2 met  

Openb. 21:27 (Lezen). De muur symboliseert heil;  

“twaalf poorten” > Dragen de namen van de twaalf stammen van Israël, vgl. Ezech. 48:31 (Lezen), 

maar zie ook het borstschild van de hogepriester met namen van de zonen Israëls (Ex. 39:41); 

“twaalf engelen” > Vgl. met Gen. 3:24 en Jes. 62:6-7 (Lezen) > Zij getuigen van God en het Lam. 

➢ 21:13 > De stad kan vanuit alle windstreken binnen getrokken worden. 

➢ 21:14 > De muur van de stad (de muur van heil) is gefundeerd op de verkondiging door de twaalf 

apostelen, zij verkondigden Christus, het Lam dat de zonde van de wereld wegnam. Vgl. Mat. 

16:18-19 en Efe. 2:19-20 (Lezen). 


