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Het nieuwe Jeruzalem:

o Een  enorme  kubus  van
zuiver goud?

o Twaalf  poorten  waarvan
iedere  poort  afzonderlijk
uit  een  schitterend  parel
bestaat?

o Straten van goud ??  
o Twaalf  fundamenten

versierd  met  kostbare
edelstenen ??

Het  is  beeldspraak,  lieve
christenvrienden, want als we
Openbaring  21:9  en  verder
goed lezen,  dan kan het  niet
anders  dan  beeldspraak  zijn.
Daar  staat  namelijk  het
volgende: 
 
9a  En  er  kwam  een  van  de
zeven  engelen  met  de  zeven
schalen, die vol waren van de
laatste  zeven  plagen,  en  hij
sprak met mij, zeggende: 

9b Kom hier,  ik  zal  u tonen
de bruid, de vrouw des Lams.

10 En hij  voerde mij weg in
de geest op een grote en hoge
berg, en toonde mij de heilige
stad,  Jeruzalem,

nederdalende  uit  de  hemel,
van God.

De engel zei tegen Johannes:

 Ik zal  u  tonen,  de  bruid,
de vrouw des Lams.

 En  hij  toonde  mij  de
heilige stad, Jeruzalem.

Dus het kan niet  anders, dan
dat het nieuwe Jeruzalem, een
beeld  is  van  de  bruid  van
Christus.

11 En zij had de heerlijkheid
Gods,  en  haar  glans  geleek
op  een  zeer  kostbaar
gesteente,  als  de
kristalheldere diamant.

De deugden van Christus, die
we  ook  zouden  kunnen
noemen,  de  vruchten  van  de
Geest,  dat  is  de  innerlijke
heerlijkheid van de bruid van
Christus.

De bruid heeft zich in de tijd
dat zij op aarde was, daarmee
bekleed,  zoals  Col.  3:12
noemt in dit verband:
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Doet  dan  aan,  als  door
God  uitverkoren  heiligen
en  geliefden,  innerlijke
ontferming,  goedheid,
nederigheid,
zachtmoedigheid  en
geduld.

Zij  werd  door  Petrus
aangespoord om:

Met betoon van alle ijver
door het geloof de deugd
te schragen. 1

We  gaan  verder  met
Openbaring  21:12  over  het
nieuwe Jeruzalem:

12a En zij  had een grote en
hoge muur

De bruid is afgescheiden van
de wereld.  Ze leeft wel in de
wereld  maar  is  niet  van  de
wereld.   Er  is  een  grote  en
hoge muur tussen de bruid en
de wereldse begeerten.

De bruid heeft het woord van
de  Vader  begrepen  en  in
praktijk gebracht:

1 2 Petrus 1:5

De  zuivere  en  onbevlekte
godsdienst  voor  God  de
Vader  is:    …  zichzelf
onbesmet  van  de  wereld
bewaren. 2

12b En zij had twaalf poorten
en  op  de  poorten  twaalf
engelen,  en  namen  op  de
poorten  geschreven,  welke
zijn  die  van  de  twaalf
stammen der kinderen Israels

Er waren 12 poorten en op die
poorten  twaalf  engelen
wachters, en op de poorten de
namen van de twaalf stammen
van Israël.  

De bruid weet dat het heil uit
de Joden is en dat zij als een
wilde  loot  geënt  is  op  de
saprijke wortel van de olijf. 3

Nu  iets  over  de  straten  van
goud:

Hier op aarde gelden voor het
verkeer,  voor  het  rijden over
straten  en  wegen  regels.
Zonder  die  regels  wordt  het
een chaos in het verkeer.

2 Jacobus 1:27b
3 Rom. 11:17
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Ook  voor  de  geestelijke
straten  gelden  regels,  die  de
bijbel geboden noemt.

David  noemt  in  Psalm
119:127 dat hij Gods geboden
liefheeft,  meer  dan  goud,  ja
dan fijn goud.

Over de straten van goud kan
gezegd  worden  dat  dit
mogelijk  een  beeld  kan  zijn
van  Gods  geboden  die  de
bruid in acht heeft genomen. 

Want dit is de liefde Gods,
dat  wij  zijn  geboden
bewaren.  En zijn  geboden
zijn  niet  zwaar,  want  al
wat  uit  God  geboren  is,
overwint de wereld.4

14 En de muur der stad had
twaalf  fundamenten  en
daarop de twaalf  namen van
de twaalf apostelen des Lams.

Efeze  2:20  noemt  dat  de
Gemeente gebouwd is op het
fundament  van  de  apostelen
en  profeten,  terwijl  Christus
Jezus zelf de hoeksteen is. 

4 1 Joh. 5:3

Die  12  fundamenten  zijn
versierd  met  allerlei
edelgesteente5  die  mogelijk
het  verschil  van  dienst  en
karakter  van  de  apostelen
laten zien. 

Door het lezen en in praktijk
brengen  van  de  inhoud  van
hun  brieven  is  die
veelkleurige  wijsheid  Gods
als  een  hecht  fundament
geworden in het leven van de
bruid. 

15 En hij, die met mij sprak,
had een gouden meetstok, om
de stad op te meten, en haar
poorten en haar muur.

16  En  de  stad  lag  in  het
vierkant  en  haar  lengte  was
even groot als haar breedte;
en hij mat de stad op met de
stok:  twaalfduizend  stadiën;
haar  lengte  en  haar  breedte
en haar hoogte waren gelijk.

Wat  de  tempel  van  Salomo
betreft  en  met  daarin  het
"heilige der heiligen"  :  haar
lengte,  breedte,  en  hoogte
waren ook gelijk. 6

5 Openb. 21:19/20
6 1 Kon. 6:16b en 20
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Wat  het  nieuwe  Jeruzalem,
beeld  van  de  bruid  van
Christus  betreft:   haar  lengte
en  haar  breedte  en  haar
hoogte zijn gelijk; elk 12.000
stadiën.

Een  stadie  is  ongeveer  190
meter. Als men van een echte
stad  zou  uitgaan,  dan  is  het
een  stad  met  een  lengte,
breedte  en  hoogte  van  elk
12.000 stadien.  En dat is een
kubus  van  LxBxH  van  elk
2.220 km … !!! 

Maar  daar  het  nieuwe
Jeruzalem  niet  letterlijk  een
stad is maar een symbool van
de bruid, kan het getal 12.000
stadien  een  symbool
uitbeelden   van  de  grootste
volkomenheid.

12.000 = 3x10x10x10x4
God  (3)  en  mensen  (4)  en
3x10  zou  dan  kunnen
betekenen:  geheel  één  en
volkomen.

Een ander beeld van de kubus
stad  kan  ook  het  volgende
zijn:

Handelingen 1:1 spreekt over
Jezus, al wat Hij begonnen is
a) te doen   en b) te leren.

De bruid van Christus had het
niet  alleen  de  leer,  maar  zij
leefde  daar  ook  naar  zoals
ook Jezus deed en leerde. 

De  hoogte  (het  doen)  was
gelijk  aan  de  lengte  en  de
breedte (de leer).

In  het  hemelse  Jeruzalem
bevindt zich de troon van God
en  van  het  Lam,  en  daaruit
ontspringt  een  rivier  van
water  des  levens,  helder  als
kristal. 

Ook dat kan beeldspraak zijn.
Die  rivier  van  water  des
levens is mogelijk niet minder
dan  de  gezegende  en
machtige  en  verkwikkende
werking van de Heilige Geest.

Jezus  noemde  in  Johannes
7:38:

Wie in Mij  gelooft,  gelijk  de
Schrift  zegt,  stromen  van
levend  water  zullen  uit  zijn
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binnenste vloeien.  Dit zei Hij
van de Geest …

Daardoor  kunnen  de  bomen
aan de oevers van deze rivier
vruchten dragen.  We denken
daarbij aan Psalm 1 waar staat
over hen die Gods woord en
werkingen in zich opnemen:

Want hij is als een boom,
geplant  aan  waterstromen,
die  zijn  vrucht  geeft  op
zijn  tijd,  welks  loof  niet
verwelkt;  al  wat  hij
onderneemt gelukt.

In Openb. 22:1/2 staat:

En  hij  toonde  mij  een  rivier
van water  des  levens,  helder
als  kristal,  ontspringende  uit
de troon van God en van Het
Lam.

Midden op haar straat en aan
weerszijden van de rivier staat
het geboomte des levens, dat
twaalfmaal  vrucht  draagt,
iedere  maand  zijn  vrucht
gevende,  en  de  bladeren van
het  geboomte  zijn  tot
genezing der volkeren.

Die  bomen  kunnen  mogelijk
ook  met  de  Geest  vervulde
mensen  zijn  die  met  hun
verkondiging  telkens  een
verfrissende  boodschap
geven,  afhankelijk  van  de
inhoud  en  het  karakter  van
deze  "bomen"  want  uit  de
grondtekst  blijkt  dat  de
vruchten  van  die  bomen
verschillen van elkaar.

En  de  bladeren  van  het
geboomte  zijn  tot  genezing
der volkeren.   (Op. 22:3)

Hoewel  de  volkeren  door
Gods  genade  gered  zijn,
dragen zij nog in hun karakter
mee, wat zij  gezaaid hebben,
want wat een mens zaait,  zal
hij  ook  oogsten.   Wel  is
vergeving  van  hun  zonden
verkregen maar hun innerlijk
heeft nog genezing van node.

Van die gevolgen is dus nog
genezing  mogelijk  en  dat  is
heel bijzonder. 

In Openbaring 21:25 staat dat
de  twaalf  poorten  nooit
gesloten zullen worden.  Het
zou kunnen betekenen dat het
uitbundige leven daar binnen
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altijd door gaat en nodigt aan
de  vier  zijden  met  elk  drie
poorten uit om dat uitbundige
leven mee te vieren voor wie
hun  gewaden  gewassen
hebben. 7

Er valt nog iets bijzonders op
te merken uit Openbaring 21.
De  algemene  opvatting
namelijk,  dat  iedereen  in  de
eeuwigheid  gelijk  zal  zijn,
gaat niet op. 

We  lezen  in  Openbaring
21:24  de  volgende  woorden
over het nieuwe Jeruzalem, de
bruid van Christus:

En  de  volken  zullen  bij
haar  licht  wandelen en de
koningen  der  aarde
brengen  hun  heerlijkheid
in haar.

Er is  en blijft  verschil  tot  in
alle eeuwigheid namelijk:  

1. De  bruid,  het  nieuwe
Jeruzalem.

2. De  koningen  van  de
volken.

3. De volken.

7 Openbaring 22:14

De moordenaar aan het kruis,
die  opzag  naar  Jezus  en  in
Hem geloofde, zal behoren tot
de volken en niet tot de bruid.

Ook  de  volkeren  valt  een
eeuwige heerlijkheid ten deel
en  God  zal  alle  tranen  van
hun ogen afwissen.

De  inwendige  heerlijkheid
van  de  koningen  is  echter
groter  dan  die  van  de
volkeren.

En de inwendige heerlijkheid
van  de  bruid  is  weer  groter
dan die van de koningen.

1  Cor.  15:41:42  noemt  over
dat verschil in heerlijkheid in
de  eeuwigheid  de  volgende
woorden:

41  De  glans  der  zon  is
anders dan die der maan en
der  sterren,  want  de  ene
ster verschilt van de andere
in glans.  

42  Zó  is  het  ook  met  de
opstanding der doden.

Er  zal  dus  in  de  eeuwigheid
verschil  in  glans  en
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heerlijkheid zijn, zoals de ene
ster verschilt  in glans van de
andere.

De  residentie  van  Gods
heerlijkheid  wordt  in
Hebreeën  toch  ook  een  stad
genoemd.  

Abraham verwachtte  de  stad
met  fundamenten,  waarvan
God  de  ontwerper  en
bouwmeester is. 8

God is  de  unieke  Ontwerper
en  Bouwmeester  van  deze
stad.

En Hebr. 12:23 noemt dat wij
in  gebed  en  door  geloof
kunnen  naderen  tot  de  berg
Sion, de stad van de levende
God, het hemelse Jeruzalem.

Tot slot van deze bijbelstudie
geven  wij  de  woorden  uit
Openbaring  22:3/5  over  het
nieuwe Jeruzalem weer waar
staat:

En niets vervloekts zal er
meer zijn. En de troon van
God en  van het  Lam zal
daarin  zijn  en  zijn

8 Hebr. 11:10

dienstknechten  zullen
Hem  vereren.  En  zij
zullen zijn aangezicht zien
en zijn  naam zal  op  hun
voorhoofden zijn.

Centraal  staat  de  troon  van
God en van Zijn Zoon Jezus
die  een  door  Zijn  bloed
verworven  bruid  heeft
gekozen. .  

En er zal geen nacht meer
zijn  en  zij  hebben  geen
licht van een lamp of licht
der zon van node, want de
Here  God  zal  hen
verlichten en zij zullen als
koningen  heersen  tot  in
alle eeuwigheden. 

Er  staat  dat  Zijn
dienstknechten  Hem  zullen
vereren.   Ja,  zij  zullen  hun
kronen  voor  Zijn  voeten
werpen en Hem de eer geven,
want uit Hem, en door Hem,
en tot  Hem zijn  alle  dingen.
Hem zij de heerlijkheid tot in
eeuwigheid. Amen. 9

Misschien komt nog de vraag
in u op, dat door de satan, die
eens een gezalfde cherub was
9 Romeinen 11:36
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en  in  zonde  viel,  opnieuw
door een ander zo'n situatie in
de  lange  eeuwigheid  zou
kunnen ontstaan.

We kunnen echter stellen dat
alles dan beproefd zal zijn en
een keuze heeft gemaakt.  De
engelen  hebben  destijds  –
toen  de  satan  in  opstand
kwam  -  gekozen  voor  of
tegen God en ook de mensen,
die  behouden  worden,
hebben door genade de juiste
keuze  kunnen  maken.  Zij
weten wat goed is en wat de
gevolgen van het kwaad zijn.

Daarbij  laat  de  Heere  -  de
hele  eeuwigheid  door  –  als
waarschuwing,  de  rook  van
de  poel  des  vuurs  opstijgen.
10

10 Jesaja 66:24  Openb. 14:11 Openb. 19:3


