
 
 
 
Lezen Openb.21:1-23. 
 
1. Teken het nieuwe Jeruzalem zoals het er uit zou kunnen zien. 
 
2. Waar hoort het nieuwe Jeruzalem bij? _____________________________________Openb.21:1,2 
 
3. Wat kan er niet inkomen? ____________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ Openb.21:27 
 
4. Wie komen er wel in? ____________________________________________ Openb.21:27 
 
Openbaring 3:1-5 is een waarschuwing aan de Kerk op aarde. Het is een waarschuwing tegen  
afval van het ware geloof in de Here Jezus en Zijn Woord. Wie overwint = de mens die blijft geloven. 
 
5.Er staan twee dingen over degene die overwint in Openb.3:5. Vul de zinnen aan. 
……die zal bekleed worden met ________________________________ 
…………en Ik zal zijnen naam geenszins uitdoen uit het ______________________________ 
 
In Openbaring 21 komen we de overwinnaars ook weer tegen, maar ook de ongelovigen. 
Lees Openb.21:7 en 8.  
6.a. Gaat vers 7 over gelovigen of ongelovigen? ______________________________________ 
b. Gaat vers 8 over gelovigen of ongelovigen?________________________________________ 
 
7.Lees Openb.21:18-21. Met welke materialen heeft God gebouwd?  
a.de muur was van ___________________(v.18) 
b.de stad was ________________________zijnde_______________________________gelijk(v.18) 
c. de fundamenten van de muur der stad waren versierd met allerlei ______________________ 
_______________________________________________(v.19) 
d.de twaalf poorten waren twaalf ___________________________(v.21) 
e.de straat der stad was _____________________________gelijk________________________(v.21)  
 
Het bijzondere van al deze materialen is, dat het licht erdoor kan 
schijnen. Alles is doorzichtig. Als glas. 
Kostelijk gesteente  noemen wij edelstenen.  
 
8.aWie is het licht ? 
_______________________________________________ Openb.21:23. 
b.Wat zal er niet meer zijn?___________________________Openb.21:25 
c.Wat is er nog meer niet?_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________Openb.21:4 
 
Alles wat bij de duisternis hoorde is verdwenen, wat God is de Grote Overwinnaar. 



Muur 
Eigenlijk staat er in Openb.21 niet zoveel over de stad zelf. Het meeste gaat over de muur. 
De muur is een grens. Elke stad had vroeger een dikke muur. Wie in de stad hoorde, mocht er in. 
Anderen werden er buiten gehouden. Er stonden wachters. 
Dat wil dit hoofdstuk ons graag vertellen. Wie er bij Gods eeuwige Koninkrijk hoort en hoe het 
gebouwd is. De rest is nog een verrassing! 
 
Koninkrijk 
Het Nieuwe Jeruzalem is een afbeelding van Gods Koninkrijk. 
God begon eraan te bouwen bij de opstanding van Christus, 
bij de Koning. 
De drie discipelen mochten even de Here Jezus zien hoe Hij 
zou worden als Opgestane, op de berg. 
Het bouwmateriaal van de nieuwe schepping is: eeuwig 
leven. Uitgebeeld als licht en doorzichtige dingen. 
 
Fundamenten zijn de stevige ondergrond van bouwwerken 
En de muur der stad had twaalf fundamenten, en in dezelve de namen der twaalf apostelen des 
Lams. Openbaring 21:14. 
 
We vergelijken Ef.2:19-21. 
Zoo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en 
huisgenooten Gods, 
Gebouwd op het fundament der Apostelen en Profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste 
hoeksteen, 
Op welken het geheele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot eenen heiligen 
tempel in de Heere………….. 
 
9.Welke schuingedrukte woorden komen in beide Schriftgedeelten voor? ______________________ 
 
Apostelen 
10.De apostelen hebben gebouwd aan Gods Koninkrijk door het Evangelie van de Here Jezus als Gods 
Redder te prediken. Zo hebben zij het fundament gelegd. Je kunt dus zeggen dat Christus het 
fundament is, maar ook dat de apostelen het zijn. 
Hoe heten de 12 apostelen? Kijk in Matth.10:2-4 en Hand.1:24-26. Let op! Judas Iskariot was er na de 
opstanding niet meer bij. 
1._________________________  2.___________________________ 3.________________________ 
4._________________________  5.___________________________ 6.________________________ 
7._________________________  8.___________________________ 9.________________________ 
10.________________________ 11.__________________________ 12._______________________  

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

Je komt ze vaak nog tegen in beeldhouwwerk in oude Katholieke kerken; ook in glas-in lood ramen 
en wand- of plafondschilderijen. 



Gelovigen van nu  > de Gemeente 
Wie gelooft hoort zelf nu ook al bij de nieuwe schepping zegt 2Kor.5:17. Nu nog in het verborgene. 
Ook de werken, die Christus in ons kan doen worden edelstenen genoemd. 1Kor.3:12. 
Kijk nog eens in Ef.2:21 en in Openb.21:22. 
11.Waar hoort de Gemeente bij in het Nieuwe Jeruzalem?_________________________________ 
 
 
Tafel van 12 
Openb.21:16 zegt dat de afmetingen lengte, breedte  en hoogte 12.000 stadiën zijn (=12x1000). 
Ook meet de engel in vers 17 de muur op 144 ellen  (=12x12). 
De afmetingen  zou je kunnen omrekenen in meters, maar er is iets anders wat opvalt.  
De afmetingen zijn een veelvoud van 12. Het getal 12 staat voor heerschappij in de tijd. Denk aan de 
12 uren van de dag en de nacht. En de 12 maanden en sterrenbeelden. 
Ook heeft heerschappij te maken met het volk Israël. Daarom staan de namen van de 12 stammen 
ook op de poorten van het Nieuwe Jeruzalem. 
Door heel Gods plan heen heeft het volk Israël een rol gespeeld. Als alles vervuld is, wordt het volk 
Israël weer Gods vrouw. Israël is dan het belangrijkste volk van alle volkeren. En Gods Koninkrijk 
wordt dan ook geregeerd vanuit Jeruzalem. Die volgorde in rang blijft bestaan in Gods Eeuwige 
Koninkrijk. 
 
Hogepriester 
In het Oude Testament was het volk Israël ook 
Gods vrouw. De Hogepriester droeg de namen van 
de stammen van het volk in een soort tas op zijn 
hart. En hun namen waren ergens ingegraveerd. 
Raad eens waarin? In edelstenen! 
Dat betekent: Christus, de Hogepriester van het 
Nieuwe Verbond zal vergeving van zonden 
brengen, in de toekomst, met Zijn bekeerde volk, 
aan alle volkeren. 
 
 
12.De stad lag vierkant, de lengte, breedte en hoogte waren gelijk zegt Openb.21:16 
Dan kunnen het maar twee vormen zijn. Je ziet ze hieronder. Weet jij hoe ze heten? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
___________________________                           _____________________________________ 
 


