OPENBARING LES 4  GOD SCHEPT EEN NIEUWE HEMEL EN EEN
NIEUWE AARDE
OPENBARING 21:1-8, 22-27; 22:12-17

KERN VAN DE LES
De kinderen zullen bemoedigd worden door wat nog komende is en zich
voorbereiden op de komst van Christus.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES







Te beschrijven hoe de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen verschillende van de huidige aarde.
Uit te leggen wie toegelaten zal worden in deze nieuwe schepping en wie verbannen zal worden.
Enkele kenmerken van het nieuwe Jeruzalem op te sommen.
Te verklaren waarom de terugkeer van Jezus Christus en de nieuwe aarde een bemoediging is voor de
Gemeente.
De laatste vermaning van Christus aan de Gemeente te beschrijven.

Openbaring 1:17b-18

“Wees niet bang! Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende! Ik was dood, maar
nu leef ik voor altijd, voor eeuwig. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.”

TOEPASSINGEN




Wees godvruchtig terwijl je naarstig uitziet naar de wederkomst van Jezus Christus.
Wees erdoor bemoedigd dat Christus spoedig zal komen.
Deel met anderen het Evangelie nu er nog tijd is voor berouw en inkeer.
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MEMORIEVERS
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND
Gelovigen zijn, in de woorden van Paulus, “allen die Zijn verschijning hebben liefgehad” (2 Tim.4:8). Het is niet
logisch dat iemand zou beweren Jezus lief te hebben en daarbij niet zou verlangen naar Zijn terugkeer. Daarom
is het eind van het boek Openbaring net zo bemoedigend. Gelovigen zijn, zowel in de tijd van Johannes als
vandaag de dag, voorbestemd om voor eeuwig met Hem te leven en de verwachting van die gemeenschap met
Hem zou hun grootste vreugde moeten zijn. De Gemeente zal nooit bevredigd zijn totdat ze “zonder smet of
rimpel of iets dergelijks, … heilig en smetteloos” voor God zal staan (Ef.5:27). Tegelijkertijd staat er een andere
realiteit te wachten voor degenen die niet verlost zijn. Hun komende eeuwige toestand is net zo echt als die
van de versloste mensen (zoals we in de eerdere les van openbaring 21 hebben gezien). Om die reden geeft
Jezus nog een laatste uitnodiging tot berouw in inkeer voor Hij Zijn openbaring doorheen de apostel Johannes
afsluit.

Wanneer God deze nieuwe hemel en nieuwe aarde zal maken zal het nieuwe Jeruzalem te midden van dit
heilig universum neerdalen (21:10) en dienen als de eeuwige woonplaats voor alle verlosten. Dat zulk een
plaats zal dienen als een huis voor de verlosten, blijkt uit de beschrijving die Johannes geeft over het nieuwe
Jeruzalem als zijnde “een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is” (21:2). Johannes zag een bruid die voor
haar man sierlijk is gemaakt, omdat het tijd was voor de voltooiing van alle dingen. Tegen deze tijd zal de
Gemeente bewaard zijn in een waar geloof en zij die God vrezen, zich bekeerd hebben van hun zonden en hem
in dit leven trouw hebben gevolgd zullen het voorrecht genieten om voor eeuwig met Hem te mogen leven in
het komend leven. Wanneer er een einde zal zijn gekomen aan alle aardse dingen, zal de inleiding van de
hemel verwelkomd worden met Gods Gemeente die voor Hem gepresenteerd wordt als een mooie bruid die
gereserveerd is voor haar echtgenoot.
In deze nieuwe schepping kan de gelovige ook bemoedigd zijn dat de “de tent (tabernakel) van God” bij de
mensen zal zijn “en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn”
(21:3). Dit zal een in de verlossingsgeschiedenis nooit eerder geziene demonstratie zijn van Gods glorieuze
aanwezigheid bij Zijn volk. God zal letterlijk Zijn tent opzetten onder het volk. Hij zal niet langer transcendent,
op verre afstand van hun wonen. Hier zal de gelovige genieten van volmaakte gemeenschap met God. De
onvolmaakte, door zonde gehinderde gemeenschap die gelovigen nu in dit leven hebben met God (1 Joh.1:3)
zal dan volkomen, volledig en onbegrensd zijn in de hemel. Daar zullen ze de majesteit van Gods buitengewone
bestaan zien en kennen, terwijl ze hun Schepper volmaakt zullen aanbidden.
Gelovigen zouden ook bemoedigd moeten zijn door het feit dat de hemel (de nieuwe schepping) dramatisch
anders zal zijn dan deze huidige wereld. Dit wordt ontzettend duidelijk in de omschrijvingen van Johannes. Daar
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Ten eerste zullen gelovigen geroepen worden om met Christus in een uiterst glorieuze plaats te wonen. Dit zal
een gloednieuwe, verfrissende, nooit eerder geziene weergave zijn van Gods kracht. God schiep de aarde
oorspronkelijk als een geschikte woonplaats voor de mensheid. De ingang van de zonde besmette echter de
aarde en het universum waardoor God deze uiteindelijk zal vernietigen (20:11). (We zagen dit gebeuren in de
vorige les.) Omdat door dit oordeel de eerste hemel en de eerste aarde heen zullen gaan, moet God een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. Binnen in deze nieuwe schepping zal er een centrale plaats of
hoofdstad zijn. Deze zal het nieuwe Jeruzalem genoemd worden en zal heel anders zijn dan het Jeruzalem dat
Johannes of wijzelf kennen. Het oude Jeruzalem, dat toen Johannes dit visioen kreeg al vijfentwintig jaar in puin
lag, is ook bevlekt met zonde en maakt daardoor te veel deel uit van de oude schepping in de eeuwigheid te
kunnen standhouden. Deze nieuwe plaats zal daarentegen een heilige stad zijn voor God, omdat iedereen die
er zal wonen heilig zal zijn (20:6).
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De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Openbaring 21:1-8)
ste
Bij het openen van het 21 hoofdstuk zijn alle zondaren uit alle tijden, en tevens satan en zijn demonen,
veroordeeld tot de poel van vuur (20:10-15). Nadat God alle goddeloze mensen en engelen verbannen heeft en
het huidige universum vernietigd is (20:11), zal God een nieuwe plaats scheppen waar de verlosten en de
heilige engelen voor eeuwig kunnen wonen. De openbaring van Christus aan de apostel Johannes is een
beschrijving van deze woonplaats. Dat op een dag alles nieuw zal worden gemaakt is om verschillende redenen
een bemoedigende boodschap van zekerheid aan de gelovigen, zowel uit de tijd van Johannes als die van
vandaag de dag.

in de hemel zullen de gelovigen ervaren dat God “alle tranen van hun ogen” zal afwissen (21:4). Omdat er
“geen verdoemenis” is “voor hen die in Christus Jezus zijn” (Rom.8:1) zal er niets zijn om spijt van te hebben –
geen rouw, geen jammerklacht en geen moeite. Hierom zullen zij die bij God wonen niet één traan meer laten
in de hemel. “…De dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn” (21:4).
De grootste vloek in het menselijk bestaan zal er niet meer zijn! “De dood is verslonden tot overwinning”
beloofde Paulus (1 Kor.15:54). Zowel satan, die de macht had over de dood (Heb.2:14) als de dood zelf, zullen
in de poel van vuur geworpen worden (20:10, 14). Deze volmaakte heiligheid en afwezigheid van zonde die de
hemel zullen kenmerken, vertalen zich in een wereld die vrij is van alle pijn, verdriet en gejammer. Al deze
veranderingen die de nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen kenmerken, geven aan dat “de eerste dingen zijn
voorbijgegaan” (21:4). De oude menselijke ervaring die betrekking heeft op de gevallen schepping is voor
eeuwig voorbij samen met alle rouw, leed, verdriet, ziekte, pijn en dood die de zondeval kenmerkte. Christus
zal in die dagen wonderbaarlijk “alle dingen nieuw” maken (21:5).

Zij die het genot van dit universum van eeuwig geluk zal ontzegd worden, worden hier omschreven als “de
lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle
leugenaars” (21:8). Degenen wiens leven gekenmerkt wordt door zulke dingen geven blijk dat zijn niet gered
zijn en nooit de hemelse stad zullen betreden. In tegendeel zelfs, “hun deel is in de poel die van vuur en zwavel
brandt. Dit is de tweede dood” (21:8). In contrast met de eeuwige gelukzaligheid van de rechtvaardigen in de
hemel zullen de zondaars voor eeuwig gekweld worden in de hel. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde staan
enkel gelovigen te wachten, terwijl de uiteindelijke hel al de verrezen ongelovigen te wachten staat. Daarom
bepalen de tegenwoordige keuzes van mannen en vrouwen in welke plaats ze voor eeuwig zullen leven.
De glorie van het nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21:22-27)
Eenmaal in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen de verlosten onmiddellijk met glorieus ontzag staan in
de nieuwe stad Jeruzalem. Daarbinnen in de stad zal er “geen tempel” zijn, want “de Heere, de almachtige God,
is haar tempel, en het Lam” (21:22). De goddelijke aanwezigheid zal de gehele nieuwe hemel doordringen en
nergens begrensd zijn tot één plaats. Daarom zullen gelovigen nooit naar een ander huis moeten gaan om te
aanbidden. Tot in de eeuwigheid zullen gelovigen voortdurend in de aanwezigheid van God zijn. Nooit zal er
een moment zijn dat ze niet in de volmaakte heilige aanwezigheid van “de almachtige God, … en het Lam”
leven (21:22). Het leven van de gelovigen zal louter bestaan uit aanbidding van God.
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Zij die zullen wonen in de nieuwe hemel en nieuwe aarde worden met twee gedetailleerde zinnen hier in
hoofdstuk 21 beschreven. Als eerste wordt een inwoner van de hemel omschreven als iemand “dorst heeft”
(21:6). Deze zin geeft aan dat zij die hun geestelijk nood inzien “hongeren en dorsten naar de gerechtigheid”
(Matt.5:6). Met andere woorden zullen zij die verlost zijn en de hemel zullen betreden diegenen zijn die niet
tevreden zijn met hun hopeloze verloren toestand en met heel hun zijn zich keren naar Gods gerechtigheid. De
belofte aan zulk een oprechte zoeker is dat zijn dorst bevredigd zal worden. God zal “voor niets te drinken
geven uit de bron van het water des levens” (21:6). Doorheen de Bijbel symboliseert dit water het eeuwige
leven (Joh.4:34-14; 7:37-38; Op.22:17). Zij die dorsten en oprecht zoeken naar verlossing zijn degenen die het
zullen ontvangen en de eeuwige hemelse gelukzaligheid zullen genieten.
Ten tweede behoort de hemel ook aan “wie overwint” (21:7). Deze overwinnaars zullen zij zijn die gedurende
dit leven trouw hun reddend geloof in de Here Jezus Christus hebben versterkt. Overwinnend en volhard in het
geloof zullen deze personen “alles beërven” (21:7). Zij zullen “een onvergankelijke, onbevlekte en
onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt” ontvangen (1 Pet.1:4). Ze zullen in de gelukzaligheid
van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde voor altijd genieten van een volmaakte ziel (Heb.12:23) en volmaakt
lichaam (20:6; Rom.8:23; 1 Kor.15:34-44; 2 Kor.5:2; Fil.3:21). Maar het meest geweldige voor degene die
overwinnen en dorsten naar rechtvaardigheid is Gods belofte: “Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij
een zoon zijn” (21:7). Ondanks dat de gelovige in dit leven al het voorrecht geniet om geadopteerd te zijn als
Gods zoon, zal het pas bij het binnengaan van de hemel de volledige werkelijkheid van deze adoptie ervaren
(Joh.1:12; Rom.8:14-17; 2 Kor.6:18; Gal.4:5; Ef.1:5).
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De inwoners van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Openbaring 21:6-8; 22-27)
De gehele geschiedenis is progressief gegroeid naar dat goddelijk moment waarin alles nieuw wordt gemaakt.
Bij haar voltooiing zal alles volbracht zijn. Daarom zei de majestueuze stem van Degene die op de troon in de
hemel zit tegen Johannes: “Het is geschied” (21:6). God begon de geschiedenis en Hij zal die voleindigen en
alles ervan verloopt volgens Zijn plan.

Zoals men kan zien is de hemel erg exclusief en huisvest ze enkel degenen die gereinigd zijn van hun zonden
door geloof in Jezus Christus. Daarentegen zullen alle anderen buiten het nieuwe Jeruzalem in de poel van vuur
verblijven (20:15; 21:8). Omdat “wat onrein is” niet de mogelijkheid zal hebben om in te komen zullen “alleen
zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam” het voorrecht gegeven worden om het nieuwe
Jeruzalem toe te treden (21:27). De personen die buitengesloten zullen worden beschrijft Christus als honden
en worden verder omschreven als “de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en
ieder die de leugen liefheeft en doet” (22:15). Iemand die een van deze zonden liefheeft en herhaaldelijk een
van deze zonden doet, koppig eraan vastklampt en Christus’ uitnodiging tot verlossing afslaat, zal in de poel van
vuur geworpen worden.
Toch laat Christus Zijn schepping niet zo gemakkelijk los. De zin: “Laat hij die het hoort, zeggen: Kom!” nodigt al
degenen die de Geest en de bruid horen uit om hen te vergezellen in hun verlangen naar Christus’ terugkeer.
Degene die met geloof hoort en vertrouwd is degene die gered zal worden. Door hun gehoorzaamheid aan het
Evangelie zullen zij die zich bekeren samen met de Geest en de bruid, omdat ze verlangen naar Zijn glorie – en
hun eigen verlossing van zonden – in een volmaakte heilige omgeving, uitzien naar Christus’ terugkeer. Aan
degenen die de oproep van Christus gehoorzamen, dorsten naar vergeving en zich bekeren van hun zonden
biedt Christus “voor niets” “het water des levens” aan (22:17). Dit eeuwig leven wordt vrij aangeboden aan al
degenen die horen en geloven dat Jezus de prijs voor hun zonden betaalde door Zijn opofferende dood aan het
kruis (Rom.3:24).
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De laatste uitnodiging (Openbaring 22:12-17)
Dat de hemel slechts een selecte groep mensen zal huisvesten is duidelijk in Gods Woord. Enkel de verlosten
zullen dit beërven en voor eeuwig met God regeren. En omdat Christus geduldig is en niet wil dat er niemand
verloren gaat (2 Pet.3:9) verlangt Hij ernaar om de ongelovigen hier in de verzen 12-17 nog een laatste oproep
tot berouw en inkeer te geven. De volledige canon van de Bijbel eindigt daarom op dit punt met een dringende
oproep voor zondaren om tot Jezus Christus te komen en voor het te laat is de vrije gift van eeuwig leven te
ontvangen. Want Christus komt spoedig (22:12) en wanneer Hij komt zal het zijn als een dief in de nacht
(2Pet.3:10). Voor de verlosten is dit een grote bemoediging. “De Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde” zal
komen met beloningen in Zijn hand “om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn” (22:12-13). Iedere
gelovige zal naar hun trouw aan Christus, die ze in dit leven hebben bewezen, eeuwige beloningen ontvangen.
De beloningen waar de gelovigen van zullen mogen genieten in de hemel, bestaan uit de mogelijkheden om
God te dienen. Dus hoe groter hun trouw is geweest in dit leven, hoe meer mogelijkheden ze zullen krijgen om
God in de hemel te dienen (cf. Matt.25:14-30). Wat een vreugdevolle gelegenheid zal dat zijn. De verlosten
zullen voor eeuwig gezegend worden en een volledige en voor altijddurende toegang hebben tot God.
Wanneer ze door de poorten van het nieuwe Jeruzalem willen gaan, zullen ze dat eender wanneer kunnen
doen en wanneer ze van de boom des levens willen nemen zullen ze dat dus kunnen doen wanneer ze maar
willen (22:14). Al deze personen zullen op zulk een wijze gezegend worden, omdat God hun gehoorzaam tot
aan het eind heeft bevonden, gewassen en gereinigd door het bloed van Christus (1:5; 5:9; 7:14). Dat zulk een
glorieuze toestand staat te wachten op de terugkeer van Christus is de reden waarom de Geest en de bruid (de
Gemeente) zeggen, “Kom!” (22:17). Beiden zien ze uit naar de terugkeer van Christus om de verlosten te
verzamelen. De Gemeente wordt vermoeid door de strijd tegen zonde en verlangt er, samen met de Geest,
naar om Jezus Christus verheerlijkt, verhoogd en geëerd te zien worden.
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Al deze aanbidding zal ook volledig in het stralende licht van Gods glorie gebeuren. Anders dan deze aarde, die
volledig afhankelijk is van de zon en de maan, zal de nieuwe hemel en nieuwe aarde niet afhankelijk zijn van
zulk licht. De zon en de maan zullen niet nodig zijn om licht te voorzien, “want de heerlijkheid van God verlicht
haar, en het Lam is haar lamp” (21:23). Onder zulk licht zullen alle gelovigen uit elke taal, stam en natie
samengebracht worden – zowel Joden als heidenen (21:24). Al de verlosten zullen verenigd worden als Gods
volk waarbij eenieder gelijkwaardig is in de eeuwige hoofdstad. Zulk een gelijkwaardigheid onder de verlosten
zal ook ervaren worden in complete veiligheid. Er zal in de eeuwigheid geen nacht meer zijn en de poorten van
Jeruzalem zullen nooit meer gesloten moeten worden (21:25). Het zal een plaats van rust, veiligheid en
verfrissing zijn waar Gods volk zal “rusten van hun inspanningen” (14:13). Ook zal alles in de hemel heilig zijn.
Er zal in het nieuwe Jeruzalem dus niets onrein zijn en “ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en
leugens” (21:27). De enigen die daar zullen verblijven zijn degenen wiens naam in het boek des levens
geschreven staan.

Conclusie
Dat Christus zal terugkeren, en dat dit spoedig zal gebeuren, is een uiterst zekere waarheid. Ondanks dat “de
hemel en de aarde zullen voorbijgaan” zal Gods Woord “beslist niet voorbijgaan” (Luk.21:33). Of de mensen nu
wel of niet deze komende realiteit begrijpen en geloven, toch zal ze gaan gebeuren omdat deze woorden
“betrouwbaar en waarachtig” zijn (22:6). Voor degenen die Gods geboden bewaren, overwinnen en trouw
blijven tot aan het eind ligt er een eeuwige onbeschrijflijke beloning te wachten in de hemel. Anderzijds zullen
zij die geen aandacht geven aan Christus’ uitnodiging tot berouw en inkeer buitengesloten worden van het
nieuwe Jeruzalem en daardoor dus ook voor eeuwig de aanwezigheid van God missen. Daarom zou iedere
gelovige ernaar moeten streven om iedere dag godvruchtig te leven en voortdurend bemoedigd te zijn door
Christus’ belofte: “zie, Ik kom spoedig” (22:12).

MOEILIJKE WOORDEN
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Verzameling geschriften die tot de Bijbel worden gerekend.
Aangrijpend, erg.
Waarbij andere dingen zijn uitgesloten, eenzijdig ongedeeld, speciaal.
Heerlijkheid.
Trapsgewijs, regelmatig toenemend.
Beduiden, staan voor, uitbeelden.
Buiten de ervaringswereld, niet met de zintuigen waarneembaar.
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Canon
Dramatisch
Exclusief
Gelukzaligheid
Progressief
Symboliseren
Transcendent

BIJBELLES
INLEIDING
Heb je ooit gemerkt hoe het einde van de dingen vaak het best zijn? Het einde van een ijsje is vaak beter dan
het begin, net als het einde van een wedstrijd spannender is dan de start. Het zelfde kan gezegd worden van
Gods verlossende plan. Als Christus in beeld komt en alle dingen nieuw maakt, zal het einde bewijzen dat dit de
meest aangename gebeurtenis is voor gelovigen. Om te zien waarom het einde zo bemoedigend is voor Gods
kinderen, gaan we nu naar Openbaring 21-22.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Denkende aan de les van vorige week, wat moest Christus nog doen met betrekking tot de eindtijd?
Als de les begint, zullen alle zondaren van alle tijden, als wel satan en zijn demonen, veroordeelt zijn
naar de poel van vuur (20:10-15). Na alle goddeloze mensen en engelen verwijdert te hebben en het
huidige universum vernietigd (20:11), is alles wat nog gedaan moet worden door God, het maken van
een nieuwe plaats voor Zijn kinderen en de heilige engelen om voor eeuwig te wonen. Christus’
openbaring aan de apostel Johannes is een beschrijving van zulk een woonplaats. Deze plaats zal
gekend worden als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
 Waarom wordt het nieuwe Jeruzalem de heilige stad genoemd?
Wanneer God deze nieuwe hemel en de nieuwe aarde maakt, zal een nieuw Jeruzalem in het midden
van dat heilige universum neerdalen (21:10) en dienen als een woonplaats voor degene die in alle
eeuwigheid verlost zijn. Niet als het oude Jeruzalem van vandaag, die besmet is door zonde als de rest
van de wereld, zal die nieuwe Jeruzalem een heilige stad voor God zijn, omdat iedereen die er in leeft
heilig zal zijn (20:6). Alles wat schoongewassen is of nieuw gemaakt is, zal toegestaan worden in de
nieuwe schepping te blijven. Aangezien niets dat onrein is toegestaan zal worden om binnen te gaan,
zal de gehele hemel volmaakt heilig zijn.
 Wie zal er in de nieuwe hemel en nieuwe aarde mogen wonen?
Als God de nieuwe schepping maakt en de huidige schepping tot een einde brengt, zullen alleen
degene die trouw op het evangelie gereageerd hebben binnen mogen gaan. Aan het einde van
Openbaring verwijst Christus naar deze individuen als degene die dorst hadden en overwonnen
hebben. Degene die hun hopeloosheid en verloren toestand apart van Christus realiseren, hongeren
naar de rechtvaardigheid die alleen door Hem voorzien wordt, zullen met eeuwig leven gezegend
worden. God zal hen vinden met berouw over hun zonden, God vrezende en trouw Hem tijdens dit
leven volgende. Omdat ze vol passie verlossing zoeken en bewijzen loyaal aan Gods Zoon te zijn, zullen
ze de eeuwige zegen van de hemel ontvangen.
 Hoe zal de relatie van de gelovige met God in de nieuwe schepping zijn?
Het zal een zegen zijn om in de hemel te mogen zijn, omdat gelovigen steeds in de aanwezigheid van
God zullen zijn. Er zal geen moment zijn dat ze niet in een volmaakt heilige relatie staan met de “de
Heere, de almachtige God, … en het Lam” (21:22). De “tent van God” zal “bij de mensen” zijn, “en zij
zullen Zijn volk zijn” en Hij zal “hun God zijn” (21:3). God zal letterlijk Zijn tent onder Zijn mensen
opzetten; Hij zal niet langer ver weg zijn. Hier zal de gelovige in staat zijn van om volmaakte
gemeenschap met God te genieten.
 Hoe zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde anders zijn van deze huidige aarde?
Gelovigen zouden ook bemoedigd moeten zijn door het feit dat de hemel enorm zal verschillen met de
huidige wereld. Christus zal in die dagen “alle dingen nieuw” maken (21:5). Hij zal alle tranen
afwissen, omdat er niets is waarvoor we bang moeten zijn of spijt van zullen hebben. Alles zal
volmaakt gemaakt worden en de wereld zal volledig vrij van zonde zijn. Omdat satan en de dood in de
poel van vuur geworpen waren (20:10, 14), zal de wereld vrij van alle pijn, leed en huilen zijn.
 Wie zal er niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde binnen mogen gaan?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Op.21:1-5)
 De inwoners van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Op.21:6-8)
 De glorie van het nieuwe Jeruzalem (Op.21:22-27)
 De laatste uitnodiging (Op.22:12-17)





SAMENVATTING
Op een dag zal onze wereld er niet meer zijn. Een dag zullen de sterren die we ’s nachts zien niet langer aan de
hemel staan. Ook de maan niet. Vanwege de zonde zal God deze wereld vernietigen, samen met de hemelen.
In plaats daarvan zal God nieuwe hemelen en een nieuwe aarde scheppen. God zal een stad scheppen die het
nieuwe Jeruzalem zal heten. God is deze stad voor alle gelovigen aan het voorbereiden, om op een dag er in te
leven en er van te genieten. Omdat er niet langer zonde zal zijn, zal er geen gevolgen van zonde meer zijn. Op
deze nieuwe aarde zal er geen geween meer zijn, noch dood of pijn. We zullen ons niet langer zorgen hoeven
maken dat mensen onze dingen willen stelen of onze familie pijn willen doen. God zal de volmaakte leider zijn
van Zijn kinderen. En Gods kinderen zullen volmaakte volgelingen zijn. Maar een ieder die niet voor zijn sterven
zijn vertrouwen op Christus stelde, zullen niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde binnengaan, noch het
nieuwe Jeruzalem. In plaats daarvan zullen ze voor eeuwig in de poel van vuur gedaan worden.
Er zijn gevolgen voor zonde, zowel in dit leven als het leven dat nog komt. Er zijn ook beloningen voor
gehoorzaamheid en geloof waarvan gelovigen eens zullen genieten. Vanwege de zonde van Adam, heeft de
mensheid geleefd met de gevolgen van Adams zonde. De straf voor die zonde is de dood en eeuwige scheiding
van God. Degene die zich niet aan God heeft onderworpen en zijn vertrouwen op Christus gesteld heeft, zullen
nooit een kans hebben om hun gedachten te veranderen. Zij zullen voor eeuwig in de hel zijn. Terwijl degene
die in het werk van Christus vertrouwd hebben en hun leven aan Hem hebben onderworpen, de
wonderbaarlijke zegen zullen hebben van eeuwig bij God in de hemel te zijn. Wanneer gelovigen op een dag
het nieuwe Jeruzalem zullen binnengaan om eeuwig bij God te zijn, zal Gods volmaakte plan van verlossing
volbracht zijn.
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Degene die afgewezen worden om van dit heelal van eeuwige blijdschap te genieten, worden hier
beschreven als de “lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars,
afgodendienaars en alle leugenaars” (21:8). Hun levens die zo gekenmerkt werden met zulk een
herhaaldelijke zonde, geeft bewijs dat ze niet verlost zijn en nooit de hemelse stad zullen binnengaan.
Integendeel, “hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood” (21:8). In
tegenstelling tot de eeuwige zaligheid van de gerechtigheid in de hemel, zullen de goddelozen eeuwige
kwelling in de hel te verdragen hebben.
Hoe zal aanbidding zijn in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde?
Omdat ze in Gods aanwezigheid blijven, zal alle aanbidding ook voortdurend gedaan worden in het
stralende licht van Gods heerlijkheid. Niet zoals de huidige aarde, zal de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde geen nood hebben aan licht van de zon en de maan. Zulk een licht zal niet nodig zijn, omdat de
heerlijkheid van God het nieuwe Jeruzalem zal verlichten en zijn lamp zal het Lam zijn (21:23). Onder
dat licht zullen alle verlosten verenigd zijn als Gods kinderen, waarbij iedereen volledig gelijk is en van
volledige rust en veiligheid kan genieten. Daar zullen zij de grote majesteit van Gods wonderlijk wezen
zien en kennen, terwijl zij volmaakt aanbidden en hun Maker dienen.
Waarom is de komst van Christus bemoedigend voor de gelovige?
Voor degene die ware gelovigen zijn is dit bemoedigend. “De Alfa, en de Omega, het Begin en het
Einde,” komt met een beloning in de hand, gereed om “aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn”
(22:12-13). Iedere gelovige zal eeuwige beloningen gegeven worden, gebaseerd op hun trouw in het
dienen van Christus in hun leven. Zulke individuen zullen op deze manier gezegend worden, omdat God
hen gehoorzaam achtte tot het einde, schoongewassen door het bloed van Christus (1:5; 5:9; 7:14).
Waarom wilden de Geest en de Bruid Christus verlangend uitnodigen om te komen?
Dat zo een glorieuze staat wacht op de komst van Christus, is waarom de Geest als de Bruid (welke de
kerk is) roepen, “Kom!” (22:17). Beide verwelkomen de gedachte van Christus’ terugkomst om degene
te verzamelen die hun vertrouwen op Hem gesteld hebben. De gemeente wordt moe van de strijd
tegen de zonde en verlangd, met de Geest, om Christus verhoogt, verheerlijkt en geëerd te zien.
Wat biedt Christus aan degene die zich aansluiten bij de Geest en de Bruid en wachten op Zijn
komst?
Aan degene die gehoorzaam zijn aan Christus roeping, dorsten naar vergeving en bekeren van hun
zonden, biedt Christus het “het water des levens” aan (22:17). Doorheen de hele Schrift symboliseert
het water eeuwig leven (Joh.4:14-34; 7:37-38; Op.22:17). Daarom is degene die in geloof hoort en
gelooft, degene die verlost zal zijn. Dit eeuwig leven wordt vrij aangeboden aan degene die hoort en
gelooft, omdat Jezus de prijst betaald heeft door Zijn offerdood aan het kruis (Rom.3:24).

CRÈCHELES
Johannes kreeg van God verschillende dromen die vertelde wat er allemaal ging gebeuren.
Zo had hij de vorige keer een grote witte troon gezien.
Voor die troon stonden alle mensen die niet in God geloofden.
Zij werden naar de hel gestuurd.
Ook satan en zijn slechte engelen waren gevangen genomen en in de hel geworpen.

Maar Johannes zijn droom ging verder…
Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en ook de zee bestond niet meer.
Ik zag een nieuw Jeruzalem, een nieuwe heilige stad, neerdalen vanuit God uit de hemel.
En uit de richting van de troon hoorde ik luid een stem zeggen: ‘Nu heeft God zijn tent onder de mensen
opgeslagen! Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. God zelf zal bij hen zijn en hij zal elke traan uit hun

Daarna nam een engel Johannes mee en liet hem Jeruzalem zien.
Het was een heilige stad die uit de hemel neerdaalde.
Ze was helemaal gemaakt van mooie stenen en goud.

De poorten van de stad zullen de hele dag openstaan en niet meer worden gesloten.
Het zal er nooit meer donker zijn, omdat er geen nacht meer is.
Er zullen ook geen slechte mensen meer zijn die God niet liefhebben.
Alleen de mensen die geschreven staan in het boek van de levenden, gaan er binnen.
Johannes kon zien dat Gods troon voor eeuwig in de stad bleef staan.
Alle mensen die van God houden blijven voor altijd bij Hem.

Toen sprak Jezus: “Ik kom spoedig! Iedereen die bij Mij komt zal vergeven worden. Zij die vergeven zijn zullen
in de stad mogen wonen en gelukkig zijn. Laat ieder die dorst heeft komen: hij mag drinken van het water dat
leven geeft en moet er niet voor betalen. Ja, Ik kom spoedig!”

Ben jij er klaar voor als Jezus terugkomt?

OPENBARING LES 4 GOD SCHEPT EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE

Het licht van zon en maan heeft ze niet nodig, want God verlicht haar.
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ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn; geen verdriet en geen pijn zal er zijn.”

MEMORIEVERS
Op.1:17b-18
Wees niet bang! Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende! Ik was dood, maar nu
leef ik voor altijd, voor eeuwig. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Openbaring Les 1).
Geef elk kind een kopie van het blad “Memorievers” (Zie Op. Les 1). Laat hen de vier afbeeldingen uitknippen
en op volgorde op elkaar leggen. Maak deze aaneen met nietjes, zodat het een boekje wordt.

IJSBREKERTJES

Hoe zal het zijn?
Als je de kinderen onderwijst over het nieuwe Jeruzalem, kun je afbeeldingen laten zien van hoe het oude
Jeruzalem er uit zag of hoe het huidige Jeruzalem er uit ziet. Beschrijf hoe het nieuwe Jeruzalem zal zijn in de
toekomst. Leg zeker uit dat het niet dezelfde plaatsen zullen zijn.
Ben jij dorstig?
Laat de kinderen een fragment van een film zien of een afbeelding waarin iemand voorkomt die in de woestijn
ontzettend dorstig is. Vraag de kinderen hoe iemand zich zo zou kunnen gedragen en bespreek ‘dorst’ met hen.
God wil graag dat we op deze wijze over ons zelf denken. Wij zijn “dorstig”, vanwege onze zonden. Jezus zegt
dat een ieder die dorstig is, naar Hem moet komen en kan hij voor niets drinken van het water des levens dat
Jezus geeft (22:17).
Wat is het verschil?
Maak een grote kaart en verdeel die in twee helften. De ene kant markeer je als “Dingen in de nieuwe aarde”
en de ander markeer je als “Dingen in de oude aarde.” Vraag de kinderen wat voor soort dingen er in de
huidige hemelen en aarde zijn en schrijf ze op. Daarna laat je de kinderen dingen opnoemen die in de nieuwe
hemelen en aarde zullen zijn. Een apart gedeelte zou ook kunnen zijn wat er niet in de hemelen en de aarde nu
zijn en wat er in de toekomst niet in de nieuwe hemelen en aarde zullen zijn.
Dictee
Laat de kinderen Openbaring 21:5-8 opschrijven, terwijl jij het voorleest.
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Geen…
Neem beeldmateriaal mee om het specifieke punt te illustreren dat er geen zondemeer zal zijn in de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde. Laat de kinderen voorwerpen of afbeeldingen van het volgende zien: grafsteen,
zon/maan, tempel, pleister, medicijnen, tissues (tranen), gevangenis. Vraag de kinderen wat deze voorwerpen
zijn en waar ze voor dienen. Leg uit dat in de nieuwe hemel en de aarde God bij Zijn kinderen aanwezig zal zijn
en dat er geen enkele zonde meer zal zijn. Aangezien er geen zonde meer zal zijn, zullen er geen gevolgen van
zonde meer zijn, zoals wenen, doodgaan, gevangenis, etc.
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Alles wordt nieuw
Spreek met de kinderen over verschillende dingen/gebeurtenissen die mensen verdrietig maken (i.e., sterven,
ziekte, pijn, etc.). Dit geeft een andere gelegenheid om met de kinderen te spreken over de komende
volmaakte staat van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wanneer Christus terugkomt, zal Hij alle dingen
nieuw maken, definitief de zonde, verdriet en dood verwijderen. Hierdoor zal er geen reden meer zijn om te
huilen of spijt te hebben.

KNUTSELWERKJES
Uitnodiging
Geef elk kind een kopie van het blad “Uitnodiging.” Laat hen die invullen en gebruiken om vrienden of familie
uit te nodigen. Laat hen dit zo invullen dat de les geïntegreerd is.
Wie zal daar niet zijn?
Geef elk kind een kopie van het eerste blad “Wie zal daar niet zijn?” en geef hen een afbeelding van het tweede
blad. Laat hen de afbeeldingen inkleuren en versieren en de afbeelding van het tweede blad op de aangegeven
plaats plakken.
Schitterende bron
Geef elk kind een kopie van het blad “Schitterende bron.” Laat hen dit kleuren en versieren.

“Het is geschied!”
Een van de verbazingwekkende beelden die in de les gezien worden vandaag, is het moment wanneer Christus
op een dag zal roepen, “Het is geschied!” Om dit te illustreren, betrek je de kinderen in een soort taak naar
jouw keuze (i.e., een rugtas inpakken, een tent opzetten, een puzzel maken, etc.). Dit kan ook de kinderen
betrekken in het deelnemen van een wedstrijd om te zien wie zijn of haar plan als eerste voltooid heeft. Als de
kinderen het einde naderen van hun toegewezen taak, roep je vlug, “”Het is geschied!” Na dit gezegd te
hebben, moeten de kinderen direct stoppen met wat ze aan doen zijn. Dit creëert een goed moment om met
de kinderen te spreken over wanneer Christus terugkeert om alle dingen nieuw te maken en de nieuwe dingen
te voltooien en volmaakt zullen zijn.
Nieuwe hemelen en aarde
Voor de les begint laat je het lokaal er expres anders uit zien. Dit kan eenvoudig gedaan worden door versiering
op te hangen of de meubelen te verplaatsen. Leg uit dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er anders uit
zullen zien dan hoe we nu weten dat de aarde er uit ziet.
Beloningen
Een van de bemoedigende voordelen waar gelovigen van zullen genieten in de hemel, is de beloning die
Christus hen zal verlenen bij Zijn wederkomst. Om dit te illustreren kun je de kinderen belonen met een
snoepje of een lint wanneer ze de aangewezen tijd tijdens de les bereiken. De beloning die aan elk kind
verleend wordt, zou evenredig moeten zijn aan zijn of haar trouw tijdens de les. Hoe groter de gehoorzaamheid
aan de lesgever, hoe groter hun beloning. Als een kind een waarschuwing heeft gekregen of tot de orde is
geroepen, kun je dit gebruiken om te illustreren hoe elke gelovige beloond zal worden volgens zijn of haar
werk.
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Een wereld zonder zonde
Een van de hoofdpunten uit de les van vandaag is hoe de nieuwe aarde verschild van de huidige aarde. Waar
de huidige onvolmaakt blijft, zal de nieuwe aarde volmaakt zonder zonde zijn. Om dit te illustreren, verzamel je
verschillende krantenartikelen doorheen de week, die de effecten van de zonde op de wereld laten zien (i.e.,
verslagen van hongersnood, misdaad, onrecht, etc.). Lees deze voor aan de kinderen en bespreek de
schadelijke gevolgen dat zonde heeft op deze huidige aarde. Na het lezen van de artikelen neem je een
moment om aan de kinderen te beschrijven hoe Christus bij Zijn terugkomst de wereld volledig volmaakt zal
maken. We zullen in de hemel nooit zulke verhalen lezen, omdat het een nieuwe en heilige plaats voor God zal
zijn.
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WIE ZAL DAAR NIET ZIJN?
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WIE ZAL DAAR NIET ZIJN?
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SCHITTERENDE BRON
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UITNODIGING
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GOD SCHEPT EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE
(HANDREIKING KINDEREN)
OPENBARING 21:1-8, 22-27; 22:12-17

MEMORIEVERS
Openbaring 1:17b-18

“Wees niet bang! Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben
de levende! Ik was dood, maar nu leef ik voor altijd, voor eeuwig. Ik heb de sleutels
van de dood en het dodenrijk.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

Wat zag Johannes in Openbaring 21:1? ___________________________

 Wie zal samen met de gelovigen wonen in het Nieuwe Jeruzalem?
___________________________________________________________

moeite meer zijn (Openbaring 21:4).
 Zullen alle mensen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde binnen kunnen
gaan? ______________________________________________________
 Had de nieuwe stad een zon of maan nodig om verlicht te worden?
___________________________________________________________
 Juist of fout: Enkel degene wiens naam geschreven staan in het boek des
levens zullen de nieuwe stad kunnen binnengaan. _________________
 Jezus zei dat Hij ______________ zal komen.
 Jezus noemt Zichzelf de _______________ Morgenster.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 In het Nieuwe Jeruzalem zal er geen _______________ , jammerklacht of
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KLEURPLAAT 1
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