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Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 31 – Openbaring 21 + 22 
d.d. 02-11-2019 
 

Opzet 
1. Samenvatting vorige keer (21:1-14) 
2. Het hemels Jeruzalem (21:15-22:5) 
 

1. Samenvatting vorige keer 
➢ De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (21:1-8) > Kern is 21:5: “Zie Ik maak alle dingen 

nieuw.”. Hier wijzen alle teksten in het gedeelte naar toe; 

➢ Alles zal beter worden dan het ooit geweest is in de Hof van Eden: 

• De Hof was uit de aarde, het heilige Jeruzalem is uit de hemel; 

• De eerste mens was uit de aarde, de tweede mens is uit de hemel; 

• De mens kan niet zondigen en niet meer sterven; 

• Satan zal er niet meer zijn; 

• Man en vrouw zijn niet meer gehuwd, maar men zal zijn als de engelen. 

➢ Het hemels Jeruzalem (21:9-22:5 waarvan behandeld 21:9-14) > Belangrijk is dat er vrije 

toegang is voor de gelovigen, maar Gods vijanden en het kwaad er niet (meer) zullen zijn. 

 

2. Het hemels Jeruzalem (21:9-22:5) 
➢ Wij hebben het weer over het hemels Jeruzalem. In Ps. 122 (berijmd) staat over Jeruzalem: 

Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt:  

Zie, wij staan gereed, om naar Gods huis te gaan; Kom, ga met ons en doe als wij. 

Jeruzalem, dat ik bemin, Wij treden uwe poorten in; Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 

Jeruzalem is wèl gebouwd, Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 

Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 

➢ Het eerste punt was: 

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

➢ De volgende punten zijn: 

2) Kenmerken van de stad (21:15-21). 

3) Gods aanwezigheid in de stad (21:22-27); 

4) De zegen van de stad (22:1-5). 

➢ Lezen: 21:15-22:5. 

 

2.1 Kenmerken van de stad (21:15-21) 

➢ 21:15 > De gidsengel gaat de stad opmeten met een gouden (geheiligde) meetlat (Grieks: 

riet). De omvang van de stad, toont de omvang van Gods genade; 

Het meten zegt iets over de toekomst/het lot van hetgeen gemeten is. Vgl. Jes. 28:17a en 

Jes. 34:11b (Lezen). De gevolgen van het meten zijn: 

• De tempel uit Ezech. 40 zal heilig zijn en niet meer verontreinigd worden; 

• Het Jeruzalem uit Zach. 2 van na de wederkomst, zal in vrede leven; 

• God zal de volken uit Opb. 11 oordelen, maar het heilige uit Israël behouden; 

• Het hemels Jeruzalem uit Opb. 21 getuigt van Gods heiligheid en aanwezigheid wat zich 
uit zal strekken over de hele toekomstige wereld. 

➢ 21:16 > De stad is vierkant, een kubus; symmetrie was in die tijd een schoonheidsideaal, 

waarbij een kubus als volmaakt ruimtelijke vorm gold. Dit wordt in het vers dubbelop 

benadrukt. Maar zie ook 1 Kon. 6:20 (Lezen) > Het heilige der heiligen is in ultieme vorm op 

aarde neergedaald; 
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“twaalfduizend stadiën” > Een stadie (van stadion) was ongeveer 192 meter lang, de lengte 

van een atletiekbaan uit die tijd. 12.000 stadiën = 2.300 km, van Griekenland naar Babel, en 

dan in het vierkant en omhoog (vogel en sterrenhemel komen samen); 

Uiteraard heeft 12.000 ook een geestelijke betekenis > 12 van de stammen en 1.000 (één van 

de grootste getallen in die tijd) van volheid > Israël en de volken zullen de volmaakte stad 

ingaan en daar tot hun bestemming/volheid komen; 

De stad is enorm groot. Denk ook aan Joh. 14:2 > “In het huis van Mijn Vader zijn veel 

woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u 

gereed te maken.”. 

➢ 21:17 > De mensenmaat wordt engelenmaat, dat wil zeggen: deze wordt hemels heilig; 

De muur is 12x12 el hoog. Ook hier wordt weer op volmaaktheid geduid. Het gaat om 

volmaakt heil (daar staat immers de muur voor) vanuit Israël. Letterlijk is het hier zo’n 70 

meter hoge muur. 

➢ 21:18-21 > Het goud en de edelstenen waarvan de stad gemaakt is en/of mee versierd is, 

wijzen op Gods heerlijkheid en heiligheid: 

“zuiver goud” > Zonder onreinheid > Vgl. 21:27 (Lezen). Het goud is in vuur gelouterd; 

“gelijk aan zuiver glas” > Bedoeld wordt hier kristal, waarin onreinheid ontbreekt; 

“de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd” > Deze 

allen bij elkaar geven het fundament veelkleurigheid. Vgl. Efe. 3:10 (Lezen) (“veelvuldig” kan 

ook vertaald worden met ‘veelkleurig’); 

“Elke poort apart bestond uit één parel” > Parels (van oesters afkomstig) zijn niet groter dan 

centimeters. De pracht van de poorten is dus onvoorstelbaar. Geestelijk: Een zandkorrel 

verwordt tot een parel; verdriet wordt hier veranderd in vreugde > Lezen: Jes. 61:3; 

“en de straat van de stad” > Vermoedelijk wordt met ‘straat’ (Grieks: plateia) het centrale 

plein bedoeld, zoals alle Romeinse steden dat kenden.  

➢ Besluit: De nieuwe hemel en aarde getuigen met het hemels Jeruzalem van de immense 

heerlijkheid van God die de wereld en de mensheid wacht. Wij mogen nu al geestelijk delen 

in die heerlijkheid, maar ook uitzien naar de heerlijkheid an sich > Lezen: Filip. 3:20-21.  

 

2.2 Gods aanwezigheid in de stad (21:22-27) 

➢ 21:22 > Lett. “En een tempel zag ik niet in haar…” > Nadruk ligt op het feit dat er geen tempel 

in het hemels Jeruzalem is. God heeft geen aparte woning meer, maar woont bij de mensen 

> Vgl. 21:3, maar zie ook Joh. 4:21+23 en Efe. 2:19-22 (Lezen) (deze verzen gaan over nu). 

Men kan direct naar God de Vader en het Lam gaan om hen te aanbidden. Zie ook Heb. 4:16 

(Lezen), hier vinden wij ook de zachtheid van het Lam terug > Lezen: Heb. 4:15+5:2. 

➢ 21:23 > De beperkte lichten van zon en maan zijn niet meer nodig omdat daar het volkomen 

licht van God en het Lam zijn (God is licht en Christus is het licht van de wereld). De 

mensheid mag in een licht leven dat heerlijker is dan de zon. Ook is er geen nacht meer 

(beeld van angst en zorg) > Lezen: Jes. 60:1+19-20. Daarbij valt ook het regime van de tijd 

weg > Lezen: 22:5. Zie ook Joh. 8:12 (Lezen). 

➢ 21:24 > Het gaat om de volken die gered worden (er gaan er dus ook verloren) > Lezen: Jes. 

60:12. Vgl. Jes. 60:3-5 (Lezen). Het feit dat de volken hier apart van Israël genoemd worden, 

kan op twee zaken duiden:  

1. De boodschap is hier dat de volken evengoed als Israël zullen delen in het heil;  

2. Er is nog onderscheid tussen Israël en de volken. Op basis van Jes. 49:6-7 (Lezen) is het 

logischer om aan het eerste te denken. 

➢ 21:25 > Dat de poorten open blijven ziet op het ontbreken van gevaar dat zich doorgaans in 

de nacht voordeed. Vgl. Jes. 60:11 (Lezen) en denk ook aan Zach. 2:4b-5 (Lezen). 
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➢ 21:26 > Dit duidt op de koningen van de aarde uit 21:24a. Vgl. ook de wijzen uit het oosten 

die de pas geboren Here Jezus eer kwamen bewijzen. Dit is de vervulling van 15:4 (Lezen). Zie 

ook Zach. 2:10-11 (Lezen). 

➢ 21:27 > Ondanks dat de poorten altijd open staan, komt er geen gespuis binnen. Het lot van 

hen die zulke dingen doen, is in 21:8 te vinden (Lezen). Vgl. verder met Jes. 35:5-10 (Lezen); 

➢ Dit gedeelte wordt positief afgesloten door te noemen wie wel de stad binnen mogen gaan: 

“zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.”. Lezen: Ps. 69:27-29+33-37. 

 

2.3 De zegen van de stad (22:1-5) 

➢ In dit gedeelte vinden wij minder raakvlakken met Jesaja (zoals in het vorige gedeelte) en 

meer raakvlakken met Genesis 2; 

➢ 22:1 > “En hij” > Dit is de engel uit 21:9 (Lezen); 

“een zuivere rivier” > Niet bezoedeld door de zonde en tegelijk een teken van 

vruchtbaarheid. Vgl. Gen. 2:10 (Lezen); 

“van het water des levens” > Beeld van eeuwig leven, van God afkomstig > Lezen: Joh. 4:14; 

“als kristal” > Extra nadruk op helderheid en zuiverheid; 

“die uit de troon van God en het Lam kwam” > God woont bij de mensen en Hij zegent hen 

direct. God en het Lam delen (als eenheid) één troon. In onze tijd is dit door Woord en Geest; 

➢ 22:2 > “In het midden van haar straat” > Het begrip ‘straat’ (Grieks: plateia) duidt hier – net 

als in 21:21 – vermoedelijk op het centrale plein van de stad; 

“Boom des levens” > Kan ook duiden op geboomte des levens, dus meerder bomen, die 

zowel op het plein als aan weerszijden van de rivier staan > Daar waar God en het Lam zijn 

(in het midden van de stad) en daar waar het levend water stroomt is de bron van het 

eeuwige leven te vinden. Vgl. met Ezech. 47:12 (Lezen) over Israëls nieuwe tempel; 

“die twaalf vruchten voortbrengt” > Ziet symbolisch op Gods heil dat door Israël tot de 

volken komt; 

“van maand tot maand geeft hij zijn vrucht” > Aangezien er geen tijd meer is, betekent dit 

dat de bomen zeer frequent vrucht dragen; 

“En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.” > Dit duidt op de 

afwezigheid van ziekte en verval; 

➢ 22:3 > “En geen enkele vervloeking zal er meer zijn” > Een vervloeking waarmee men kwaad 

op zich laadt > Vgl. 1 Kor. 5:3-5 (Lezen). Satan is er immers niet meer en het Lam heeft alle 

zonden weggenomen; 

“En de troon van God en van het Lam zal daar zijn” > Niet de troon van satan zoals in 2:13 

(Lezen) (de tempel van de keizer of de god van geneeskunde) of als briesende leeuw (1 Pet. 

5:8) of als god in deze tijd (2 Kor. 4:4); 

“en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen” > Bedoeld wordt aanbidden. Zie ook 7:15 (Lezen); 

“Hem” > God en het Lam worden als één gezien. Zij delen ook beiden één troon. Heeft de 

Zoon Zich hier wellicht reeds aan de Vader onderworpen? (1 Kor. 15:28); 

➢ 22:4 > “En zullen Zijn aangezicht zien” > Vgl. 1 Kor. 13:12 + 1 Joh. 3:2b (Lezen); 

“en Zijn naam zal op hun voorhoofd zijn” > Zij zullen Zijn eigendom zijn en Hem gelijk zijn 

(zoals in het eerder genoemde 1 Joh. 3:2b staat). Zie 3:12 en 2:17 (Lezen); 

➢ 22:5 > Dit vers vormt het besluit van de beschrijving van de nieuwe hemel en de nieuwe 

aarde. Hierna volgt nog slechts het besluit van het Bijbelboek; 

➢ Wij vinden een herhaling van 21:23+25 (Lezen) om te benadrukken hoe anders de zaken 

zullen zijn op deze nieuwe hemel en aarde; 

➢ “Want de Heere God verlicht hen.” > Lezen: Num. 6:24-26, wat dan permanent is; 
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➢ “En zij zullen als koningen regeren” > De vervulling van 3:21 en 5:10 (Lezen). Het heersen 

over de aarde uit Genesis 1 zal dit keer op volmaakte wijze uitgevoerd worden. Wij moeten 

hier wellicht meer denken aan de status van vorst, dan aan daadwerkelijke 

regeringsverantwoordelijkheid > Lezen: Jes. 60:19b + Efe. 1:12; 

➢ “in alle eeuwigheid” > Letterlijk: ‘tot in de eeuwen der eeuwen’ > Het is de overtreffende trap 
van tijd, dus voor altijd > Vgl. 1:18, 4:9-10, 10:6, 11:15, 15:7, maar ook 14:11 + 20:10 (Lezen); 

➢ Er is dus vanaf dat moment altijd durende heerlijkheid voor de gelovigen. 
➢ Hoe zouden wij e.e.a. chronologisch kunnen zien? > Lezen: 1 Kor. 15:25-28: 

• 1 Kor. 15:25 > Christus als Koning > Lezen: Opb. 20:6 (het duizendjarig rijk); 

• 1 Kor. 15:26 > De dood teniet gedaan > Lezen: Opb. 20:14 (na het duizend jarig rijk); 

• 1 Kor. 15:27-28 > Christus onderworpen en God alles en in allen > Lezen: Opb. 22:3-5 + 

21:3. 
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Selectie Bijbelteksten  
 
Jes. 28:17a (over Jeruzalem) 
Ik stel het recht tot meetlint, en de 
gerechtigheid tot paslood. 
 
Jes. 34:11b (over Edom) 
Hij zal er het meetlint van de woestheid over 
uitspannen en het paslood van de leegte. 
 
1 Kon. 6:20 (over het heilige de heiligen) 
Het binnenste heiligdom vooraan was twintig 
el in zijn lengte, twintig el in zijn breedte en 
twintig el in zijn hoogte. Hij overtrok die met 
bladgoud. 
 
Joh. 14:2 
In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; 
als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd 
hebben. Ik ga heen om een plaats voor u 
gereed te maken. 
 
Efe. 3:10 (NBG) 
opdat thans door middel van de gemeente aan 
de overheden en de machten in de hemelse 
gewesten de veelkleurige wijsheid Gods 
bekend zou worden 
 
Jes. 61:3 
om aangaande de treurenden van Sion te 
beschikken dat hun gegeven zal worden 
sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats 
van rouw, een lofgewaad in plaats van een 
benauwde geest, opdat zij genoemd worden 
eiken van de gerechtigheid, een planting door 
de HEERE, om Hem te verheerlijken. 
 
Filip. 3:20-21 
20  Ons burgerschap is echter in de hemelen, 
waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, 
namelijk de Heere Jezus Christus, 
21  Die ons vernederd lichaam veranderen zal, 
zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn 
verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de 
werking waardoor Hij ook alle dingen aan 
Zichzelf kan onderwerpen. 
 
Jes. 60:1+19-20 
1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt  
en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u 
op. 

19  De zon zal voor u niet meer zijn tot een 
licht overdag en als een schijnsel zal u de 
maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor 
u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw 
sieraad. 
20  Uw zon zal niet meer ondergaan  
en uw maan zal zijn licht niet intrekken,  
want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht 
zijn. 
 
Joh. 8:12 
Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik 
ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal 
nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal 
het licht des levens hebben. 
 
Jes. 60:12 
Want het volk en het koninkrijk die u niet 
zullen dienen, zullen vergaan en die volken 
zullen totaal verwoest worden. 
 
Jes. 60:3-5 
3  En heidenvolken zullen naar uw licht gaan 
en koningen naar de glans van uw dageraad. 
4  Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie:  
zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u 
toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw 
dochters zullen op de heup gedragen worden. 
5  Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal 
diep ontzag hebben en zich verruimen, want 
de menigte van de zee zal zich naar u 
toekeren, het vermogen van de heidenvolken 
zal naar u toe komen. 
 
Jes. 49:6-7 
6  Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een 
Knecht zou zijn om op te richten de stammen 
van Jakob en om hen die van Israël gespaard 
werden, terug te brengen. Ik heb U ook 
gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, 
om Mijn heil te zijn tot aan het einde der 
aarde. 
7 Zo zegt de HEERE, de Verlosser van Israël, 
zijn Heilige, tegen de verachte Ziel, tegen Hem 
van Wie het volk een afschuw heeft, tegen de 
Knecht van heersers: Koningen zullen het zien 
en opstaan, vorsten-zij zullen zich voor U 
neerbuigen, omwille van de HEERE, Die 
getrouw is, de Heilige van Israël, Die U 
verkozen heeft. 
 



 
6 

 

Jes. 60:11 
Uw poorten zullen steeds openstaan; dag en 
nacht zullen ze niet gesloten worden, opdat 
men het vermogen van de heidenvolken naar u 
toe zal brengen en hun koningen naar u toe 
geleid zullen worden. 
 
Zach. 2:4b-5 
4 Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, 
vanwege de veelheid aan mensen en dieren in 
haar midden. 
5  En Ík zal voor haar zijn, spreekt de HEERE,  
een muur van vuur rondom, en Ik zal in haar 
midden tot heerlijkheid zijn. 
 
Zach. 2:10-11 
10 Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, 
zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, 
spreekt de HEERE. 
11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de 
HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot 
een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. 
Dan zult u weten dat de HEERE van de 
legermachten Mij tot u gezonden heeft. 
 
Gen. 2:10 
Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te 
bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en 
vormde vier hoofd stromen. 
 
Joh. 4:14 
maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal 
geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer 
krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, 
zal in hem een bron worden van water dat 
opwelt tot in het eeuwige leven. 
 
Ezech. 47:12 
En langs de beek, langs de oever ervan, zullen 
aan deze kant en aan de andere kant allerlei 
vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet 
zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal 
opraken. Elke maand zullen ze nieuwe 
vruchten voortbrengen, want het water ervoor 
stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal 
tot voedsel dienen en het blad ervan tot 
genezing. 
 
 
 
 

1 Kor. 13:12 
Nu immers kijken wij door middel van een 
spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien 
van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten 
dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf 
gekend ben. 
 
1 Joh. 3:2 
Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het 
is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. 
Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal 
worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij 
zullen Hem zien zoals Hij is. 
 
Num. 6:24-26 
24  De HEERE zegene u en behoede u! 
25  De HEERE doe Zijn aangezicht over u 
lichten en zij u genadig! 
26  De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u  
en geve u vrede! 
 
Jes. 60:19b 
maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig 
licht en uw God tot uw sieraad. 
 
Efe. 1:12 
opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden 
zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus 
gevestigd hadden. 
 


