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Hoofdstuk 21 

Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem 
Gods eeuwige beschikkingen 
Alle dingen zijn nu (d.i. op het moment dat de geprofeteerde gebeurtenissen uit dit hoofdstuk aanvangen) aan Christus onderwor-
pen. Het Koninkrijk, dat door de Vader aan de Zoon des mensen is toevertrouwd, is weer in des Vaders handen 
overgegeven. Een korte, doch bijzonder treffende beschrijving van de eeuwigheid en van de verheerlijkte plaats, 
die door de Gemeente van de Here Jezus Christus, dit is Zijn Lichaam, tot in alle eeuwigheid wordt ingenomen, 
volgt nu… Dit hoofdstuk opent met de volgende woorden: 
 
Vers 1: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voor-
bijgegaan. En de zee was er niet meer.” 
Ook in het profetisch Boek Jesaja 1 wordt gesproken van een nieuwe hemel en van een nieuwe aarde. Alles bereikt 
in de slot-hoofdstukken van het Boek Openbaring het hoogtepunt. Alle “profetische lijnen”, door Gods Geest ge-
trokken in de geschiedenis van alle eeuwen, verenigen zich in het machtig gebeuren, dat nu plaats vindt. Hoe zul-
len wij dit alles moeten verstaan? 
Wij willen één en ander, zoals deze geprofeteerde gebeurtenissen tot ons spreken, zo realistisch mogelijk hier naar 
voren brengen. De apostel Petrus heeft eveneens, ziende op het profetisch woord, gesproken van “nieuwe heme-
len en een nieuwe aarde”. Zij werden door hem “verwacht” (zie 2 Petr. 3:13). Halleluja! Amen. In ditzelfde hoofd-
stuk vertelt hij ons ook, “hoe” dat zulks komt: “…de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord 
als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de 
goddeloze mensen.” (2 Petr. 3:7) 
Kunnen wij ons indenken, dat al dit “nieuwe” straks gevormd zal worden uit het “oude”? Wat wij bedoelen en waar-
op wij het baseren is het volgende. Evenals door Gods Almacht het opstandingslichaam zal worden gevormd uit 
‘het lichaam onzer vernedering’ (zie 1 Kor. 15:42-43), zo geloven wij dat de tegenwoordige hemel en de tegen-
woordige aarde bestemd zijn tot een overeenkomstige “transformatie”! Dat wil zeggen, dat nà hun verbranding zij 
tevoorschijn zullen komen in de “scheppings- (lees: transformatie-)vorm” van een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. Daardoor concluderen wij, dat wie in dit opzicht een andere, onschriftuurlijke mening is toegedaan, de op-
standing van ons lichaam loochent. Wij geloven dan ook stellig dat als “tijd” opgehouden heeft te bestaan,… als al 
het “natuurlijke” leven géén verder onderhoud meer behoeft (vergeef ons deze stuntelige voorstelling),… als de 
“mens-Gods” een nieuw, onsterfelijk lichaam zal hebben ontvangen (dat opstandingslichaam waarvan Paulus 
spreekt – zie 1 Kor. 15:42-43), dán is ook het ogenblik daar, dat er een absoluut nieuwe toestand der dingen zal zijn; 
volmaakt tot in alle eeuwigheid! God zij de glorie! 
Doch dit is niet alles; er is nog veel meer. Maar, laten wij nu eerst komen tot de volgende opstelling van alles, voor 
een juist Schriftuurlijk begrip. 
 

Wij hebben… Wij krijgen… 

1. De eerste hemel en de eerste aarde. 
2. Het eerste mensenpaar: “de eerste Adam en zijn 
vrouw.” 
3. De intrede van de zonde met als gevolg: de dood. 
4. Het paradijs verloren. 
5. De toegang versperd: in casu (d.i. in dit geval) de 
“Boom des Levens” verloren. 

1. De nieuwe hemel en aarde. 
2. Het laatste Bruidspaar: “de tweede Adam en Zijn 
Bruid (Zijn Lichaam)”. 
3. Het einde van alle zonde en van de dood. 
4. Het paradijs hersteld. 
5. De poort open, om nimmer meer gesloten te worden: 
de “Boom des Levens”, voor Gods heiligen. 

 

Hier staat DE EEUWIGE HEERLIJKHEID VAN DE VERLOSTEN tegenover HET EEUWIG LIJDEN VAN DE 
GODDELOZEN! Wij worden hiervan overtuigd, wanneer wij biddend en in samenhang de volgende Schriftpassa-
ges bestuderen: Openbaring 21:1-8, Jesaja 65:17, 66:22 en 2 Petrus 3:13. 
Daarom waarschuwt de Heilige Geest ons, sprekend door de apostel Johannes, met deze woorden: “Heb de we-
reld niet lief en ook niet wat in de wereld is... Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte 
van de ogen en de hoogmoed (SV: de grootsheid) van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de we-
reld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.” (1 Joh. 2:15-17) 
En waarlijk, straks zal alles haar beslag krijgen 2 en dan komt “de heilige Stad” in de profetische lens… in het profe-
tisch brandpunt te staan, want Johannes vervolgt met: 
 
Vers 2: “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 3 neerdalen van God uit de hemel, gereed-
gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.” 
Dit “nieuwe Jeruzalem” is, zoals ook uit vers 9 (van Openbaring 21) blijkt, de bruidsgemeente van Christus. Zij daalt 
neer van God, uit de hemel, en van haar hoort Johannes, de ziener van Patmos, het volgende luid zeggen: 
 

 
1 Zie eventueel onze GRATIS studie “Beknopte verklaring van het boek Jesaja” van H. Siliakus. (noot AK) 

2 ‘Zijn beslag krijgen’ = Vastgesteld en uitgevoerd worden. (noot AK) 

3 Zie eventueel onze GRATIS studie “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus” van 

E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/jesaja.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/jeruzalem.pdf
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Vers 3: “En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent (SV: tabernakel) van God is bij de mensen en 
Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.” 
Het verdient aanbeveling hier te wijzen op 3 onderscheiden (d.i. verschillende of uiteenlopende) verdelingen in deze slot-
hoofdstukken van het Boek Openbaring: 
1. In de eerste acht verzen van dit hoofdstuk maken wij kennis met de eeuwige beschikkingen, met de eeuwige 

uitkomsten. 
2. In de verzen 9 t/m 27 en de eerste vijf verzen van hoofdstuk 22, vinden wij een aanvullend deel: een meer ge-

detailleerde symbolische beschrijving van dit heilige Jeruzalem. 
3. Vanaf Openbaring 22:6 tot het einde van dit Boek, nemen wij kennis van het Goddelijk “naschrift” of “slotwoord”. 

Dit is gericht tot ALLEN,… tot al diegenen die in de loop der tijden van “de woorden van de profetie van dit boek 
horen” (zie Openb. 22:18a). 

Voor het eerst, aan het eind van de “Apocalyps”, 4 neemt Hij, Die nog altijd op Zijn troon gezeten is, Zelf het woord: 
“Zie, Ik maak ALLE dingen nieuw” (Openb. 21:5b). 
En als Gods kinderen weten wij, uit ervaring, dat elk woord van Hem scheppende kracht heeft. Is het niet in dat 
wondervolle scheppingsverhaal van Genesis 1, dat een alsmaar VOLLER en tot een climax uitgroeiend refrein 
wordt gehoord: “En God zei,… en God zei”! Het is immers door de sprekende Here en God, dat hemel en aarde en 
al hun bewoners tot aanzijn zijn geroepen. Al het Goddelijk Woord wekt het LEVEN – het satanische woord 
echter wekt te allen tijde de DOOD! 
Om de ruïnerende kracht van het helle-woord te (ver)breken, heeft voor de tweede maal op aarde Gods Stem ge-
klonken… in het “vleesgeworden Woord” (zie Joh. 1:14). In Jezus Christus ontving de Here God het positieve ant-
woord (zie Hebr. 10:7 en vergelijk Psalm 40:8), waarop Hij eeuwen had gewacht. 
De door Hem geschapen mens viel Hem af, en dit brak Zijn Vaderhart. Door de sprekende Christus, Die Zichzelf 
“de Weg, de Waarheid en het Leven” noemde (zie Joh. 14:6), en terecht, werd de eeuwenlange strijd aangebonden 
tegen het leugenachtige, verderfzaaiende woord van de tegenstander: satan. 
Het werd een strijd op leven en dood, waaruit – de Here God alleen zij geloofd en geprezen en gedankt – de ge-
kruisigde Christus als de “Levensvorst” triomferend naar voren trad. Geprezen zij de Naam des Heren tot in alle 
eeuwigheid! 
Nu die leugenmond van draak en beest verstomd is, en allen die de leugen hebben liefgehad zijn ondergegaan, 
neemt God, de Schepper van hemel en van aarde, het woord (wie goed luistert vangt in Openbaring 21 de reso-
nantie op van Genesis 1). 
Aan het einde van Zijn volmaakt raadsplan van verlossing, spreekt God: “Ik maak alle dingen nieuw” (Openb. 21:5a). 
Hoe wondervol! Voorwaar, dit woord – “Ik maak alle dingen nieuw” – is geen “futurum” (d.i. toekomende tijd), het is 
een “praesens” (d.i. het is aanwezig, en dus de tegenwoordige tijd)! 
Op hetzelfde ogenblik waarop het woord wordt uitgesproken, is het geweldig effect ook dáár. De psalmist roept uit: 
“Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er.” (Psalm 33:9) 
De in oude tijden gegeven belofte gaat in vervulling! Hij is getrouw en nimmer falend. God kan Zichzelf niet verloo-
chenen. Dat wat gesproken is in Handelingen 3:21 – “Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle din-
gen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen” 
– wordt werkelijkheid… Vernieuwing van alles is in wezen verdrijving van de vloek; is in wezen het vluchten van de 
overwonnen dood uit het universum, dat weer “kosmos”, “sieraad”, is geworden. 
Zo kan deze weer woonplaats worden van de Almachtige God. Eertijds ontmoette Hij Zijn schepselen in de Hof van 
Eden; nu is Hij PERMANENT AANWEZIG. O, hoe groot bent U, mijn God! 
Gods “heilige stad” draagt de schone naam van “HET NIEUWE JERUZALEM” (zie Openb. 21:2) – “STAD VAN DE 
VREDE”, waar voor altijd het “lied der wrake” is verklonken (d.i. verstorven, niet meer zal klinken). 
De naam “Jeruzalem” is afgeleid van “Jireh” (Jehovah-jireh betekent dan ook: “De Here zal voorzien”), en “Shalem” 
(of “Salem”) betekent “Vrede”. Trekken wij dit samen, dan krijgen wij “JIREH-SHALEM” – en dat is: JERUZALEM. 
Met andere woorden, DE HERE VOORZIET IN VREDE! En IN DIT NIEUWE JERUZALEM ZAL ER TOT IN ALLE 
EEUWIGHEDEN VREDE ZIJN, WAARIN DE HERE HEEFT VOORZIEN! Amen. 
Het Jeruzalem van koning David, van het Joodse volk (dit zijn zij die behoren tot de 2 stammen van het “huis van Juda” 5 – AK), 
is maar een flauwe schaduw van “dit nieuwe Jeruzalem, dat Johannes zag nederdalen, als een BRUID” (zie Openb. 
21:2), die in haar stralende bruidsgewaad de Bruidegom tegemoet treedt voor het “feest van eeuwig samenzijn”. 
Glorie voor God en voor Zijn Christus! 
In dit Jeruzalem zijn alle tranen uit de ogen gewist. Er is geen zonde meer, geen ge(wee)klaag, geen moeite, geen 
dood, want “dit alles is voorgoed voorbij gegaan”. Deze “Zetel (of: Troon) van de Here God” is het machtige, resultaat 
van Zijn woord, waarop wij zojuist gewezen hebben. En “het zijn van de Tabernakel Gods bij de mensen” (zie Openb. 

 
4 Apocalyps = Het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring van Johannes. (noot AK) 

5 Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie 

bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). 
Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van 
Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de 
geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de 
zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in 
Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada, 
Zuid-Afrika en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda, Benjamin en Levi, dat in de 
dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is 
dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25). (noot AK) 
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21:3) spreekt duidelijke taal: het beduidt “VOLMAAKTE GEMEENSCHAP”. En wat dit inhoudt lezen wij in de vol-
gende verzen: 
 
Vers 4-5a: “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jam-
merklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, 
Ik maak alle dingen nieuw.” 
Alles is nieuw! Een toestand van eeuwigdurende gelukzaligheid! Alle bronnen van droefheid (o, hoe ontelbaar ve-
le waren die…) zijn voor eeuwig gestopt. Alle herinnering aan dat, wat voorbij gegaan is, is voor goed verdwenen. 
Er zijn Bijbelgedeelten die niet roepen om een verklaring… maar vragen om te luisteren; alleen maar in stille devo-
te (d.i. geheel toegewijde) aandacht horen naar wondervolle hemelse geluiden. 
Het slot van de Apocalyps 6 is een “lied”, dat gaat breken, zodra men het woord voor woord gaat spellen. Het is om 
boos te worden, ja, toornig, wanneer men zogeheten “exegeten” (dat zijn: Bijbel- of schriftverklaarders; ook wel uitleggers ge-
naamd) – die het “luisteren” hebben verleerd – bezig ziet met hun scherp mes van “schijnbaar wetenschappelijke, 
maar in wezen niet gefundeerde, ongelovige, afbrekende kritiek”, het gedicht te scheuren en te degraderen tot “een 
lappendeken van, door onnozele profeten-leerlingen, bij elkaar geraapte vodden”. 
Wie echter luistert met gewijde oren, dat zijn oren voorzien van de “Olie des hemels” (waarbij die “Olie” het beeld is van 
Gods Geest, de Heilige Geest), die is gewillig om door het resoneren van alle afzonderlijke coupletten in de ziel de erva-
ring te laten opvoeren tot hemelhoogten. Pas wanneer Gods heiligen nauwkeurig acht geven op de “fines-
ses”, ontdekken zij de schoonheden van het geheel. 
En nu is het wonderbaarlijke, dat “DE STAD GODS” beide is: STAD (ofwel: WOONPLAATS) en GEMEENTE VAN DE 
LEVENDE GOD! De nadruk moet op alles, wat Johannes zag, gelegd worden. Vandaar de woorden: 
 
Vers 5b: “En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar (SV: getrouw).” 
De boodschap is immers van Hem, Die “Getrouw en Waarachtig” is (zie Openb. 1:5 – en ook nog Openb. 19:11)! 
DE GEMEENTE VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS, DE VROUW VAN HET LAM, ZAL DAN OOK TOT IN ALLE 
EEUWIGHEID HAAR BIJZONDERE EN HEERLIJKE PLAATS BEKLEDEN. 
Wanneer de Here God in de eeuwigheid bij de mensen zal “wonen” (dus niet af en toe verblijven), dan zal Zijn 
Gemeente ook het goddelijk voorrecht genieten DE WONING, HET HUIS GODS, te zijn. 
Hiermee rekening houdende, heeft de apostel Paulus geschreven: 
“Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons 
werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwig-
heid. Amen.” (Ef. 3:20-21) 
Het valt ons zo op dat in de slottonelen met betrekking tot de eeuwigheid nòch van Christus, nòch van het Lam, 
maar enkel en alleen van God gesproken wordt. Wij verstaan hierdoor dat ALLES TERUGGEBRACHT IS TOT DE 
OORSPRONG… De Zoon Zelf is onderworpen aan Die, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, en GOD – Vader, 
Zoon en Heilige Geest – is ALLES en IN ALLEN! “O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van 
God,…” (Rom. 11:33a). 
Gods getrouwheid in alles en jegens allen, en Zijn waarachtigheid staan ons, die Zijn kinderen geworden zijn uit 
genade, borg voor de algehele vervulling van al Zijn raadsbesluiten. In dit opzicht moet dan ook worden geconclu-
deerd dat, in volstrekte zin, het einde van alle arbeid, van alle werken, van alle scheppen (het ‘creëren’) en hervor-
men, is gekomen. 
En deze toestand duurt voort, onveranderd, tot in alle eeuwigheid. Dit nu dienen wij te weten: Gods nieuwe he-
mel en Zijn nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont, en waar de Tabernakel Gods bij de mensen is, en waar 
die mensen Gods volk zijn, en God – hun God – Zelf bij hen is, blijven alle eeuwigheden door. Amen. 
Er staat in dit verband in het volgende vers geschreven: 
 
Vers 6: “En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, 
zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.” 
Hij, Die hangende tussen hemel en aarde op het kruis, gezegd heeft: “HET IS VOLBRACHT!” (zie Joh. 19:30), ver-
klaart thans: “HET IS GESCHIED”. En Hij spreekt deze woorden vanuit Zijn Troon. In Hem is absolute VOLKO-
MENHEID ofwel VOLMAAKTHEID (vergelijk deze woorden, uit dit 6de vers, met Openbaring 1:8 en 11 7). 
Het tweede gedeelte van bovenstaande tekst maakt ons duidelijk dat Hij alléén overvloedig (d.i. rijkelijk) verzadigt. 
Deze “bron van het water des levens” is DE HEILIGE GEEST. 8 Deze is DE KROON-BELOFTE AAN EN VOOR 
DE OVERWINNAAR, 9 wat duidelijk uitkomt, wanneer wij in het volgende vers lezen: 
 
Vers 7: “Wie overwint, zal ALLES beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.” 

 
6 Zie noot 4. 

7 Openbaring 1:8 en 11a: 

• “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.” 

• “(een luide stem…) die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol 
en stuur het aan de 7 gemeenten die in Asia zijn:...” 

8 Zie eventueel onze GRATIS studies “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” en/of “De Gever en Zijn Gaven”, ook van 

CJH Theys. (noot AK) 

9 Zie eventueel onze GRATIS studie “De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd” van E. van den 

Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
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Dan is er eeuwige rust. Dit doet ons denken aan wat geschreven staat in Hebreeën 4:9-10. 10 
In de 7 brieven, gericht tot de 7 Gemeenten, in het Boek Openbaring (de hoofdstukken 2 en 3) worden 7 beloften 
gegeven aan de overwinnaars in die 7 Gemeenten. Zij beërven ALLES – OVERVLOEDIGE GEESTELIJKE RIJK-
DOMMEN. 
“En als wij kinderen (van God) zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van 
Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.” (Rom. 8:17). 
Het zijn eeuwigheids woorden! Vooral vanwege de plaats waar zij voorkomen… het is aan het einde aller dingen; 
het is, wanneer God zal zijn “alles in allen” – GOD, DIE LIEFDE IS. Doch Hij is niet alleen liefde, Hij is Licht even-
zogoed. Hier vinden wij de onweersprekelijke proef van beide. 
In liefde zal God neerkomen om met Zijn volk te zijn. Het zijn “vernieuwde mensen”; zij kennen dan geen zwakheid 
of ellende meer, want God-Zèlf heeft immers alle tranen uit hun ogen gewist. God is echter ook Licht, en daarom is 
(in het zicht van de nieuwe schepping, waar de gerechtigheid in vrede woont, en waar geen kwaad, geen zonde of 
iets dergelijks meer is) door de almacht des Heren, ook eeuwige scheiding het deel van de goddelozen… EEUWI-
GE VERDOEMENIS – “DE TWEEDE DOOD” (zie o.a. Openb. 20:14 en 21:8), “waar hun worm niet sterft en het vuur 
niet uitgeblust wordt” (zie Mark. 9:44). Daarom dienen wij het volgende goed te verstaan: 
 

Vers 8: “Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgo-
dendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.” 
Wanneer God zal neergekomen zijn om bij de mensen te wonen,… dan vernemen wij deze ernstige en plechtige 
woorden. De eeuwigdurende gelukzaligheid van Gods volk wordt ons geschilderd, maar ook de eeuwige rampza-
ligheid van de verlorenen in “de poel die van vuur en zwavel brandt”; die poel, die bereid (d.i. gereedgemaakt) is voor 
de duivel en allen die hem dienen! 
 

Het nieuwe Jeruzalem 
Eén van de 7 engelen, die de 7 schalen hadden, vol van de 7 laatste plagen, toont Johannes, de geliefde apostel, 
DE BRUID, DE VROUW VAN HET LAM – HET NIEUWE JERUZALEM… Wij lezen: 
 

Vers 9: “En één van de 7 engelen die de 7 schalen (SV: fiolen) hadden, vol van de 7 laatste plagen, kwam naar mij 
toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de Bruid, de Vrouw van het Lam, laten zien (SV: tonen).” 
Alvorens tot de behandeling van dit gedeelte over te gaan, moeten wij opmerken, dat de acht eerste verzen van dit 
hoofdstuk dus betrekking hebben op een tijd, geheel verschillend van hetgeen er later op volgt. Van het 9de vers af 
gaan wij terug naar het 1000-jarige Vrederijk. 11 Wij zien in het Boek Openbaring meermalen, na afhandeling van 
de hoofdzaak, een terugblik op sommige bijzondere gebeurtenissen. En zó is het ook hier. 
Van nu af aan komen wij van het symbolische Bijbelgetal ZEVEN (Goddelijke Volkomenheid in Heiligheid) tot het 
symbolische Bijbelgetal TWAALF (Goddelijke Ordening). 12 
Wij maken hier kennis met DEZELFDE ENGEL, Die Johannes het oordeel van de grote hoer, Babylon, 13 heeft ge-
toond (zie Openb. 17:1-3). 
Om deze “hoer” te zien, werd Johannes door de engel in de wildernis gebracht. Om de Vrouw van het Lam te 
zien, werd Johannes door diezelfde engel gebracht op een hoge berg. De heerlijkheid van de Bruid, zoals die be-
schreven wordt, is van eeuwige duur, want tot in ALLE eeuwigheid zal zij schitteren met de glans van Gods heer-
lijkheid. Nimmer zal zij ophouden te zijn wat zij, van het ogenblik van het bruiloftsfeest af, geweest is! 
 

Vers 10: “En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Je-
ruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.” 
Wat nu volgt is de beschrijving van de heerlijkheid van Gods Gemeente, Zijn Heiligdom, Zijn Bruid. Deze heerlijk-
heid kan onmogelijk op een andere wijze ons voorgesteld worden. De menselijke taal heeft geen woorden genoeg 
om de hemelse, geestelijke schoonheid van Christus’ Bruid uit te drukken. 
Slechts door “aardse beelden” kan ons enigszins de hemelse heerlijkheid worden voorgesteld. 
Willen wij de diep-geestelijke betekenis van de hier gebruikte beelden verstaan, dan moeten wij – (net als elders) 
door vergelijking met andere Schriftplaatsen – Gods bedoeling, Zijn uitnemende gedachte in deze beeldspraak 
trachten te verstaan, te vatten. Dat wij dan geheel en al betrouwen op de eminente (d.i. voortreffelijke) leiding van de 
Heilige Geest! 
 

Vers 11-27: “Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling (SV: licht) was als een zeer kostbare edelsteen, als 
een kristalheldere steen jaspis. 12: Zij had een grote en hoge muur met 12 poorten, en bij die poorten 12 engelen. 
Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. 13: Drie poorten op het oos-
ten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden, en 3 poorten op het westen. 14: En de muur van de stad 

 
10 Hebreeën 4:9-10, “Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft 

zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.” 

11 Zie eventueel onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie van het Boek Openbaring “Die is en Die was en Die komen zal”, hoofd-

stuk 19 met de titel: “De inleiding tot het grote 1000-jarig Rijk van Christus” en hoofdstuk 20 met de titel: “Aanvang en slot 
van het 1000-jarig Vrederijk”. (noot AK) 

12 Zie eventueel onze GRATIS studie “De symboliek der Bijbelse getallen”, ook van CJH Theys. (noot AK) 

13 Zie eventueel onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie van het Boek Openbaring “Die is en Die was en Die komen zal”, hoofd-

stuk 17 met de titel: “Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht” en hoofdstuk 18 met de titel: “Gods oor-
deel over het grote Babylon als politieke en economische macht”. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring19.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring19.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring19.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring20.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring20.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring20.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/uitleg-bijbelse-getallen.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring17.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring17.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring17.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring18.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring18.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring18.pdf
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had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. 15: En hij die met mij sprak, had 
een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, en haar muur. 16: En de stad lag daar als een vier-
kant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: 12.000 stadiën. Haar 
lengte, breedte en hoogte waren gelijk. 17: En hij mat haar muur op: 144 el, een mensenmaat, die ook de maat van 
een engel is. 18: En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. 
19: En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament 
was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, 20: het vijfde onyx, het zesde sardius, het 
zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde 
amethist. 21: En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad 
was zuiver goud, als doorzichtig glas. 22: Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar 
Tempel, en het Lam. 23: En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijk-
heid van God verlicht haar, en het Lam is haar Lamp. 24: En de naties (SV: volken) die zalig worden, zullen in haar 
licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. 25: En haar poorten zullen 
overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. 26: En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de na-
ties (SV: volken) daarin brengen. 27: Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met 
gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.” 
Wij lezen in dit verband: 
“Zijn fundament rust op de heilige bergen. De HEERE heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Ja-
kob. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God!” (Ps. 87:1b-3) 
Het allereerste “tehuis” van de mens op aarde was “een hof”. Zonde bezoedelde haar. Het “eeuwige tehuis” van de 
mens is “een Stad” – heilig, want geen zonde is daar! 
Wij kunnen nu verschillende dingen opmerken; te weten: 
 

1 – Haar oorsprong: 
Nederdalend van uit de hemel van God. God is de Bouwer. 
“Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.” “Maar nu verlan-
gen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God 
genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.” (Hebr. 11:10 en 16). 
 

2 – Haar verschijning: 
“Zij had de heerlijkheid van God” (Openb. 21:11a). En wanneer wij verder lezen: “haar uitstraling was als een zeer 
kostbare edelsteen,… kristalhelder…” (Openb. 21:11b). Welk een overeenkomst met de beschrijving van de 
Vrouw, de Bruid uit Openbaring 12:1, 14 die bekleed is met Gods heerlijkheid, gesymboliseerd door de zon! 
 

3 – Haar licht: 
Als van de steen “jaspis” – geen ander licht is aan deze gelijk (zie Openb. 21:11b). In Openbaring 4:3a staat ge-
schreven: “En Hij Die daar zat (op Zijn troon wel te verstaan), zag eruit als de stenen jaspis en sardius.” Ook in het geval 
van de Bruid van het Lam is er dus sprake van Goddelijke, majesteitelijke heerlijkheid! 
 

4 – Haar poorten: 
De Schrift spreekt van 12 poorten, met 12 engelen in de poorten (zie Openb. 21:12+13+21). De “namen van de 12 
stammen van de Israëlieten” zijn erop geschreven (zie Openb. 21:12b). Ons wordt verder verteld dat er “in het oos-
ten 3 poorten waren, in het noorden ook 3 poorten, in het zuiden eveneens 3 poorten, en in het westen weer 3 
poorten” (zie Openb. 21:13). En deze 12 poorten waren 12 parels (zie Openb. 21:21a). 
Wij zijn er al van overtuigd, dat dit heilige Jeruzalem in “karakter en natuur” HEMELS is. Het daalt uit de he-
mel van God neer, om zich te vertonen, doch het behoort niet tot de aarde, maar hoort in de hemel thuis. 
Al komt ook de Vrouw van het Lam met Christus, haar Hemel-Bruidegom op aarde, zo is nochtans haar “woning”, 
net als die van Christus Zelf, “HET HUIS VAN DE VADER” (zie Joh. 14:2) – tot in alle eeuwigheid. Omdat de Bruid 
van het Lam bekleed is met Gods Heerlijkheid – zinnebeeldig voorgesteld door de jaspis- en sardius-steen – kun-
nen wij nù beter verstaan wat de apostel Paulus in Romeinen 5:2 heeft geschreven, namelijk: “wij roemen in de 
hoop op de heerlijkheid van God.” 
De “parel” spreekt ons, in symboliek, van HET LIJDEN VAN CHRISTUS. In het natuurlijke bestand van de dingen 
(d.i. in het natuurlijk leven), worden parels gevormd door het “lijden in de verborgen diepten van de zeeën”! (vergelijk Ps. 
69:2-3) 
 

5 – Haar fundamenten: 
Met betrekking tot deze fundamenten staat er geschreven: “En hij die met mij sprak, had een GOUDEN MEETLAT 
om de stad op te meten, en haar poorten, en haar muur. En de FUNDAMENTEN van de muur van de stad waren 
(er) … twaalf…” (Openb.21:15+19-20) 
Wanneer wij lezen van de 12 apostelen van het Lam, maakt Gods Geest ons indachtig wat er vermeld wordt in 
Efeze 2:20-22: “gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoek-
steen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook 
u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.” 
Wat een hemelse pracht en luister! Vooral als wij letten op al die kostelijke (edel)gesteenten, waarmee die 12 fun-
damenten versierd waren. 

 
14 Zie eventueel onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie van het Boek Openbaring “Die is en Die was en Die komen zal”, hoofd-
stuk 12 met de titel: “De openbaring van Gods grote verborgenheid (De Bruid van Christus in het lichtkleed van zon, maan 
en sterren)”. 
• Zie eventueel ons GRATIS artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?” van A. Klein. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring12.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring12.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring12.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring12.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
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Laten wij in het bijzonder letten op de meest wonderlijke uitstraling van al die onderscheiden (d.i. verschillende of uit-
eenlopende) kleuren en op hun ordeningen! 
Dit onuitsprekelijk heerlijke voorrecht van DE STAD GODS verheft haar – en dus ook allen, die tot haar zullen be-
horen – boven alle stof en boven de dingen van de aarde! 
Hier is “de stimulans” welke wij behoeven, geliefden; want met de blik gevestigd op deze heerlijkheid, worden wij 
aangezet, aangespoord, om te “jagen naar… de HEILIGMAKING, 15 zonder welke niemand de Heere zal zien” (zie 
Hebr. 12:14b). Wij zullen daardoor worden “afgezonderd” van alles, wat hier beneden is, en reizen onze pelgrims-
weg met grote blijdschap door de woestijn van dit kortstondige, aardse leven. 
 

6 – De afmetingen: 
Drie dingen worden “gemeten”: stad, poorten en muur! Niets wordt vergeten, en alles is volmaakt in de Here Je-
zus Christus. 
Het symbolische getal “drie”, hier aanwezig, spreekt ons van GODDELIJKE SPECIFICATIES (zoals in Openbaring 
11:1-2 – voor uitleg van het getal 3, zie noot 12). 
De stad is dus een volmaakte “kubus” (met gelijke “lengte, breedte en hoogte” – zie Openb. 21:16). Doet dit ons niet denken 
aan dat “Heilige der Heiligen” (ook wel het “Allerheiligdom” genaamd) in Israëls tabernakel, 16 dat eveneens, qua afmetin-
gen, een kubus was – alsóók de (later, door Salomo gebouwde) tempel. Wij verwijzen in dit verband naar 1 Koningen 
6:19-20. 
Deze “grote en hoge muur” (zie Openb. 21:12) duidt de VOLKOMEN VEILIGHEID VAN DE HEMELSE STAD IN AF-
ZONDERING aan, terwijl die “12 poorten” (plaatsen van het gericht in het Oude Verbond) hier spreken van EEU-
WIGE ORDENINGEN EN HUN KRACHT VANWEGE DE HERE. 
Ofschoon wij hier in vers 12 (van Openbaring 21) lezen van die 12 namen “van de 12 stammen (SV: geslachten) van de 
Israëlieten”, zijn deze toch niet die van de aartsvaders, maar die van “de 12 apostelen van het Lam” (zie Openb. 
21:14). 
Letten wij op datgene wat Paulus heeft geschreven in, het al eerder genoemde hoofdstuk, Efeze 2:20-22, dan zul-
len wij nu in dit verband verstaan, dat hij gesproken heeft van “profeten van het Nieuwe Testament”. Want, waren 
die van het Oude Verbond bedoeld, zo moesten zij aan de apostelen vóórafgaan. 
En bovendien wordt van de profeten van het Oude Verbond, door Petrus, gezegd: “…dat zij niet zichzelf, maar ons 
dienden in de dingen die u NU VERKONDIGD zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heili-
ge Geest…” (1 Petrus 1:10-12, gedeeltelijk vermeld). 
Daarom heeft Paulus gezegd, sprekende van “DE VERBORGENHEID VAN CHRISTUS”, welke daarin bestaat, dat 
de gelovigen uit de heidenen tezamen met de gelovigen uit de Israëlieten, ÉÉN LICHAAM vormen: DE GE-
MEENTE VAN DE LEVENDE GOD! 

• “(SV: deze verborgenheid van Christus) Dat in andere tijden (SV: eeuwen) niet bekendgemaakt is aan de mensen-
kinderen, zoals het NU GEOPENBAARD IS aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest,…” (Efeze 
3:5, lees ook nog vers 6). Zie ook Kolossenzen 1:26. 17 

Het “gouden meetlat” waarmee wordt gemeten, is de symboliek voor het EEUWIGE WOORD GODS, dat getuigt 
van de strikte rechtvaardigheid van God. 
Dit Woord meet en oordeelt alles! Maar, wij hebben al mogen inzien dat Gods werk VOLMAAKT is, dat niets 
ontbreekt, en dat alles in de volmaakte orde is geregeld. 
Daar waren geen werktuigen nòch ander gereedschap meer nodig. Alle genoemde getallen geven een VOLEIN-
DIGDE VOLKOMENHEID weer (zie Openb. 21:16-17) …12.000x12.000x12.000 stadiën… (want: “lengte, breedte en 
hoogte waren gelijk”). Wanneer wij nu bedenken dat 1 stadie een afstand is van 185 meter, en 12.000 stadiën dus 
2.220 km. is, dan kunnen wij ons wel een voorstelling maken van de uitgestrektheid van deze heilige Gods-stad. 
Als een kubus telt zij dus 12 ribben, elk van 12.000 stadiën. Vermenigvuldigen wij deze getallen met elkaar, dan is 
de uitkomst 144.000. Dit merkwaardige, bijzondere, Bijbelse getal – zijnde de 144.000 geestelijk volmaakte zonen uit alle 
12 stammen van Israël, zie Openbaring 7:4-8 en 14:1-5 – is onafscheidelijk verbonden aan deze heerlijke Gods-stad, het 
Nieuwe Jeruzalem,… de Bruid, de Vrouw van het Lam. 18 

 
15 Zie eventueel onze GRATIS studie “Heiligmaking” van E. van den Worm. (noot AK) 

16 Voor meer uitleg over de (diep-geestelijke) betekenis van het “Heilige der Heiligen”, zie onze GRATIS studie “Christus in de 

Tabernakel”, van CJH Theys. (noot AK) 

17 Kolossenzen 1:26, “namelijk het geheimenis (SV: de verborgenheid), dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar 

nu geopenbaard is aan Zijn heiligen.” 

18 NOOT A: 
Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en 
Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden (zie 
Openb. 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die – in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar voortkomen” door de 
VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom. 
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te 
zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Li-
chaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke 
geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet 
“de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) 
in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid” van 
Christus (zie Ef. 4:13). (noot AK) 

NOOT B: 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heiligmaking.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel.pdf


De Openbaring – Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL – Hoofdstuk 21 8 

En de muur is 144 ellen. Dat is 12x12. Hier hebben wij het symbolische, Bijbelse getal van DE EEUWIGE ORDE-
NINGEN GODS IN MENIGVULDIGHEID! Wat heeft dit ons te zeggen? Gods werk in Zijn plan van verlossing 
vereist de gezalfde bediening van het apostolaat door de eerste fundament-apostelen en de laatste spade–
regen-apostelen! 19 Amen. 
 

7 – Het Materieel: 
Hiervan lezen wij in Openbaring 21:18-21. De muur was van JASPIS. Wij verwijzen voor de Bijbelse symboliek 
naar Openbaring 4:3. 20 
De stad was van “ZUIVER GOUD” – de symboliek van GODDELIJKE HEERLIJKHEID. “Gelijk aan zuiver glas” wil 
zeggen, dat ALLES VLEKKELOOS is in dit Nieuwe Jeruzalem, de Gods-Stad, de Bruid van het Lam. 
Als wij dan nog kennis nemen van al dat SIERENDE, KOSTELIJKE (EDEL)GESTEENTE, zo worden wij herinnerd 
aan de 12 KOSTELIJKE STENEN VAN ONDERSCHEIDEN (d.i. verschillende of uiteenlopende) KLEUREN EN RANG-
SCHIKKING op de BORSTLAP VAN ISRAËLS HOGEPRIESTER (zie Exod. 28:15-21). De symboliek van VOL-
MAAKTE GEMEENSCHAP IN EN DOOR DE HEILIGE GEEST! 
 

8 – Geen Tempel: 
GEEN TEMPEL IS IN DEZE STAD! Goddelijke heerlijkheid en Goddelijke gerechtigheid en Goddelijke heiligheid 
drukken haar stempel op deze Gods-Stad. Overal die REINHEID, die elke soort van bezoedeling ver van zich heeft 
afgestoten. God is Licht; en zoals Hij Zichzelf in dit karakter ten opzichte van de mensheid in de schepping en in de 
verlossing heeft geopenbaard, zó openbaart Hij Zich hier in die opperste glorie. 
Een “tempel” (een religieus “centrum” in de Oude Bedeling) is hier niet nodig – ja, overbodig. 
DOOR CHRISTUS IS GOD ALLES IN ALLEN GEWORDEN! Héél Gods schepping is Gods Huis, vòl van Zijn 
opperste Heerlijkheid. Daarom staat er geschreven: “…want de Heere, de almachtige God, is haar Tempel, EN 
HET LAM” (Openb. 21:22b). Hij (de Here Jezus Christus) is Gods Lam tot in eeuwigheid… 
Welke les leren wij hier? HET ZOEN-OFFER VAN HET KRUIS WORDT TOT IN DER EEUWIGHEID EER GEGE-
VEN, IN DE VOORTDURENDE AANBIDDING – DE ENIGE WEG. 
Halleluja! Het is voor Gods kinderen een volkomen begrijpelijke zaak, dat deze Stad de verlichting door zon en 
maan niet nodig heeft, want HET LICHT DER LICHTEN doet haar baden in weelde en gerechtigheid, en doet haar 
aan alle zijden glanzen. 
In deze Goddelijke schoonheid zullen allen die Hem toebehoren delen, en hierin zullen de heiligen van alle eeuwen 
schitteren. Hoe sterker de stralen van Goddelijk Licht Gods heiligen beschijnen, des te helderder zal hun schoon-
heid zich verbreiden in haar glans… net zoals edelstenen schitteren, wanneer zij getroffen worden door de gloed-
warme stralen van de zon. 
 

9 – Haar verlichting: 
Dit hebben wij reeds in het voorgaande behandeld. Wij willen hieraan het volgende nog toevoegen: 
Wij hebben hier te maken met DEZELFDE HEERLIJKHEID EN HETZELFDE STRALENDE, GODDELIJKE LICHT, 
waarin Israël in de nacht wandelde ten tijde dat Gods volk reisde in de woestijn (zie Exod. 13:21-22). 
Het is DEZELFDE HEERLIJKHEID, Die het Meest Heilige (ofwel: Het Heilige der Heiligen, ofwel: het Allerheiligdom) van de 
aardse tabernakel en van de tempel in ‘LICHTE-LAAIE’ zette: Het is Gods Heerlijkheid, de Shekinah,… lichtend 
IN en DOOR het Lam! Zie Jakobus 1:17 en 1 Timotheus 6:15-16. 
Omdat het in deze Heilige Gods-Stad altijd dag is en de duisternis niet wordt gekend (zie Openb. 21:23), behoeven 
haar poorten ook nooit gesloten te worden. Laten wij dit zó verstaan: niemand, die er IN is, wil naar BUITEN… daar 
is een vrij in- en uitgaan. 
 

10 – Haar Inwoners: 
“En de naties (SV: volken) die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun 
heerlijkheid en eer erin.” (Openb. 21:24) 
Degenen, die mèt Christus verdragen, zullen óók met Hem heersen. Het zijn allemaal EDELEN NAAR GODS 
MAATSTAF, die hier wonen! Vergeten wij echter niet dat al hun ADEL slechts IN HEM hun oorsprong vindt, want 

 
De bijzondere verhouding van de “mannelijke zoon” – de 144.000 – tot zijn ‘moeder’, de Bruid of Bruidsgemeente, wordt bena-
drukt in Openbaring 21:12, waar wij lezen over “poorten die de namen van de 12 stammen van de Israëlieten dragen”. Deze 
“poorten” spreken van het tevoorschijn komen van de mannelijke zoon uit de Bruidsgemeente. Zij spreken ook van de fei-
telijke eenheid die er is tussen de geschiedenis van Israël en de geschiedenis van de Gemeente. Er moet ook een bijzondere 
verhouding van ‘de mannelijke zoon groep’ tot de 12 ‘Spade Regen apostelen’ zijn (de “engelen” in de poorten – zie Openb. 
21:12). (Uit de studie: “Dingen die met haast geschieden moeten”, van H. Siliakus) 
• Zie eventueel ook nog onze GRATIS studie “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van 

Christus” van E. van den Worm. (noot AK) 

19 De 12 Spade Regen apostelen = De sterren waarvan in Openbaring 12:1 gesproken wordt zijn het symbool van de Heilige 

Geest in Zijn menigvuldigheid van werk en bediening IN en DOOR MENSENKINDEREN! Dit getuigenis staat onweerlegbaar 
vast (zie Openb. 1:16 en 20b). Zij vormen tezamen een "kroon"..., bekleden dus (geestelijke) "top-functies", "leiders-posities" 
van de hoogste rang. Zij stellen dan ook 12 mannen voor, de 12 zgn. Spade-Regen-apostelen, die het Bruidslichaam (d.i. de 
Gemeente van Eerstgeborenen) zullen uitleiden naar de VOLMAAKTHEID gedurende de verschrikkelijke en gruwelijke en af-
schuwwekkende tijd van de "verwoestende gruwel" in de laatste dagen, dit wil zeggen: op het einde ervan…. 
• Voor meer over (de betekenis van) de Spade Regen, zie onze GRATIS studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft, 

hier op aarde (Namelijk: de grote Spade-Regen uitgieting van de Heilige Geest, in grote kracht, in deze laatste dagen)” 
van E. van den Worm. (noot AK) 

20 Openbaring 4:3, “En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, 

die eruit zag als een smaragd.” 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/jeruzalem.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/jeruzalem.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
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Hij moet verheerlijkt worden in al Zijn heiligen. Bezoedeling is niet meer mogelijk. Iedereen is hier heilig en onbe-
rispelijk. Welk een wondere voorstelling van personen en zaken vinden wij hier! 
Doet dit alles ons niet denken aan datgene wat de Here Jezus Zelf gezegd heeft? In Zijn Hogepriesterlijk gebed 
bad Hij: “En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U (God de Vader) Mij gegeven hebt,… opdat de wereld erkent dat 
U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.” (Joh. 17:22-23) 
Welk een onuitsprekelijke vreugde voor allen die Hem toebehoren, dat God “in de komende eeuwen de allesover-
treffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.” (Ef. 2:7) 
DIT ALLES IS IN VOLSTREKTE OVEREENSTEMMING MET DE PLAATS, WELKE WIJ INNEMEN! (Zie de schets 
van de plaatsen, de overwinnaars toebedeeld in de Hemelse Tabernakel – ? Niet in mijn bezit). 
Daar is niets meer te vrezen in deze Heilige Stad van God. Geen wonder, dat alle heerlijkheid en eer vrijwillig daar-
in worden gebracht (zie Openb. 21:25-26). 
Laten wij dan ook nog op de GEESTELIJKE KWALIFICATIES van haar burgers letten: “Al wat onrein is, zal er niet 
inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij DIE GESCHREVEN ZIJN 
IN HET BOEK DES LEVENS VAN HET LAM.” (Openb. 21:27) 
 

Slot-aantekening 
Onze hele verhandeling in het licht van de Goddelijke Openbaring, moet allen, die Zijn verschijning liefhebben, 
overtuigen, 

• dat de bruilofts-conditie NIET ophoudt aan het einde van Gods Koninkrijk op aarde: het 1000-jarig Ko-
ninkrijk (ofwel: het 1000-jarig Rijk of Vrederijk van Christus). 

• dat de kruisweg, ons strijden en lijden hier voor Christus, DE ENIGE WEG is tot eeuwig behoud in Gods 
eeuwige Stad: het Nieuwe Jeruzalem. 

• dat SEPARATIE (d.i. scheiding, afscheiding) een goddelijk beginsel is, dat overal in het Woord van God tot 
openbaring komt. 

• dat God Licht IS, en daar is geheel geen duisternis in Hem; en dit Licht is in Jezus Christus en straalt 
door in de levens van allen, die Hem in waarachtigheid toebehoren: bloedgewassen, wedergeboren en 
met Gods Geest verzegelde mensenkinderen. 

 

Enige benamingen van de Gemeente in de Bijbel (vanuit de SV) 
1. Psalm 89:6 De Gemeente der Heiligen 
2. Psalm 89:8  De Raad der Heiligen 
3. Psalm 111:1 De Vergadering der Oprechten 
4. Hooglied 4:12 Een Besloten Hof; Een Besloten Wel (HSV: Bron); Een Verzegelde Fontein 
5. Jesaja 40:11 Zijn (d.i. Gods) Kudde 
6. Jesaja 60:21 Spruit Mijner Plantingen 
7. Romeinen 12:5 Lichaam van Christus 
8. 1 Korinthe 3:9 Gods Medearbeiders; Gods Akkerwerk; Gods Gebouw 
9. 1 Korinthe 3:16 Gods Tempel 
10. Galaten 6:16 Het Israël Gods 
11. Efeze 2:19 Huisgenoten Gods 
12. Efeze 2:22 Een Woonstede Gods in de Geest 
13. Efeze 3:15 Het Geslacht in de Hemelen en op de aarde 
14. 1 Timotheüs 3:15 Huis van God (dat is: Gemeente van de Levende God); Zuil (SV: Pilaar) en Fundament 

  van de Waarheid (HSV) 
15. Hebreeën 12:22 Het Hemelse Jeruzalem 
16. Hebreeën 12:23 De Algemene Vergadering; De Gemeente der Eerstgeborenen 
17. 1 Petrus 2:5 Een Geestelijk Huis; Een Heilig Priesterdom 
18. Openbaring 21:2 De Heilige Stad; Het Nieuwe Jeruzalem 
19. Openbaring 21:9 De Bruid, de Vrouw van het Lam 

Een bijdrage van G.E.L. Star (uit de oorspronkelijke uitgave) 

 
 
 

 Einde hoofdstuk 21 van Openbaring – wordt vervolgd 
 

CJH Theys 21 
(1903 – 1983) 

 

Enigszins bewerkt door A. Klein 

 
21 De Bijbelverzen zijn omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de oude Statenvertaling erbij vermeld). 

Soms is er – hopelijk ter verduidelijking – door mij tekst toegevoegd in deze kleur en dit lettertype. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/memoriam-ebookA6.pdf

