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Ons toekomstig huis
(Genesis en Openbaring)
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Verhuizen
We gaan verhuizen! Jarenlang hebben we op ons huidige adres gewoond, maar dat gaat veranderen. Vader heeft, in
overleg met moeder, een ander huis gezocht en gevonden. Samen hebben ze overwogen of al de kinderen zullen
meeverhuizen. Mogelijk moeten er een paar vanwege hun werk of studie 'zelfstandig' gaan wonen. We zijn er vol van. Ook
anderen, familie, mede-kerkleden en kennissen zijn ermee bezig. Allerlei vragen worden ons gesteld. En wij vertellen
honderd-uit over ons nieuwe 'home'.
Zo gaat het vaak bij een verhuizing in dit leven en op deze aarde. Hoe moeten we dan wel vol zijn van onze laatste
'verhuizing', die van de 'eerste' aarde naar de 'nieuwe' aarde. Die twee huizen bepaalde Vader zonder enig overleg met de
bewoners ervan.
Hij bouwde het eerste huis: de huidige aarde. Hij bepaalde wie er ging wonen: de mens, geschapen naar zijn beeld, als zijn
gelijkenis, Gen. 1:26. Hij bepaalde waar die ging wonen: de hof in Eden, Gen. 2:8. Hij bouwt ook het tweede huis: de
nieuwe aarde. Hij bepaalt weer wie er gaan wonen: ieder, die in Christus een nieuwe schepping is, 2 Kor. 5:17, Gal. 6:15;
ieder die vernieuwd wordt... naar het beeld van zijn Schepper, Kol. 3:10. Hij bepaalt ook weer waar die gaan wonen: de
grote hofstad, 'een nieuw Jeruzalem', Openb. 21:2. God is de eerste Bouwheer en Hij is ook de laatste.

Vergelijken
We willen proberen meer zicht te krijgen op ons nieuwe huis, beschreven in Openbaring 21 en 22. We gaan die
beschrijving leggen naast wat ons geopenbaard is over ons huidig huis in Genesis 1 (en 2).
Hoe is de bouw van Genesis 1? In de verzen 1 en 2 wordt ons twee keer een toestand beschreven. Vanaf vers 3 wordt
ons gemeld, dat God die tweede toestand in zes 'werk'-dagen grondig heeft aangepakt. Tenslotte deelt Hij ons het resultaat
mee: 'Zie, het was zeer goed', vers 31. God zelf vertelt ons inzake de bouw van ons eerste huis hoe het begon en waarop
het uitliep. Hij heeft veranderingen aangebracht.

Verandering een
Almachtig roept God eerst het licht te voorschijn, vers 3. Zo dringt Hij de duisternis, vers 2, terug.
De duisternis verdwijnt niet helemaal: er komt steeds weer een periode van licht, maar er blijft ook steeds weer een
periode van duisternis. De eerste noemt God dag en de laatste noemt Hij nacht, vers 5. Vinden we over licht en duisternis
iets in Openbaring? Ja zeker: 'Daar zal geen nacht (meer) zijn', Openb. 21:25 en 22:5. Het werk, dat Vader begon met het
oog op ons 'eerste' huis, maakt Hij af bij de bouw van ons 'nieuwe' huis. En toch staat dit afmaken van het werk van de
eerste 'werk'-dag in Openbaring eigenlijk in een verband, dat ons doet denken aan Gods vierde 'werk'-dag.

Verandering twee
Gods aandacht is daarna uitgegaan naar de wateren. Hij deelt ze eerst in tweeën: de wateren boven het door Hem
gemaakte uitspansel, Gen. 1:7 en de wateren daaronder. Daarbij laat Hij het intussen niet: de beneden-wateren doet Hij
naar één plaats samenvloeien om het droge te voorschijn te doen komen. En we vernemen, dat Hij het uitspansel hemel
noemt, het droge aarde en de samengevloeide beneden-wateren zee, Gen. 1:8 en 10.
In Openb. 21:1 schrijft Johannes: 'Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... en de zee was niet meer'. Weer mogen
we zeggen: het werk dat de Bouwheer aan de wateren doet met het oog op ons 'eerste' huis, maakt hij af bij de bouw van
ons 'nieuwe' huis.

Intermezzo
Het lijkt er nu op, dat de bouw klaar is: hemel, aarde en zee vormen immers alles wat God gemaakt heeft. Dat kan een
ogenblik zo lijken, maar het is niet helemaal juist. Lees maar: 'Zo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heir,
Gen. 2:1. Of ergens anders: 'In zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin - in die
drie - is, Ex. 20:21.
Zo doet Gen. 1 ons weten, dat God de mens niet plaatst in een onafgewerkt casco, maar dat Hij het huis heeft
af-gebouwd. Hij gaat het huis al verder 'versieren', totdat het laatste sieraad, de mens, in het huis geplaatst kan worden.



Bij de bouw van het laatste huis gaat het in dezen anders toe. Want dan werkt de Bouwheer niet naar toekomstige mensen
toe. De bewoners van de grote hofstad zijn er dan meteen: al die mensen, die vernieuwd zijn naar het beeld van hun
Schepper, dalen in en met het nieuw Jeruzalem uit de hemel neer.
Zo wordt het gezicht van die stad bepaald door haar bevolking, God zelf, Openb. 21:3, en een grote schare van beelden
van Hem.

Verandering drie
Als we aandacht geven aan dat 'versieren', lezen we eerst iets over het droge. Uit de aarde komt groen voort, Gen. 1:11.
Nader krijgen we daarover informatie in Gen. 2:4v. Speciaal is onder het groen dat uit de aarde voortkomt, de boom des
levens in het midden van de hof in Eden, Gen. 2:9. Pas dan kunnen we dit werk van God vergelijken met gegevens uit
Openb. 22: midden op de straat van de stad en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, Openb. 22:4.
Het nieuw Jeruzalem is een stad met parken en groenstroken.
In Gen. 1 wordt niet gesproken over waterplanten. Toch moet Mozes bijv. de Egyptische waterlelie, de lotus, gekend
hebben. Kennelijk gaat het in de beschrijving niet om al het groene versiersel. En zo is het in Openbaring ook: het
geboomte des levens wordt uit deze soort versiering alleen genoemd, maar het zal veel gevarieerder zijn.
Verder lezen we in Gen. 1 over de schepselen aan de hemel (het uitspansel): zon, maan en sterren. Van de andere
schepselen aan de hemel, bijv. planeten, die toen Mozes leefde, ook al bekend waren, wordt geen melding gemaakt.
Bovendien wordt van zon en maan alleen gezegd, dat zij lichtdragers zijn voor resp. dag en nacht.
Toch hebben die hemellichamen meer functies. En dat is te bedenken bij de vergelijking van dit gegeven uit Gen. 1 met
Openb. 21:23 en 22:5. De breed geformuleerde functie van zon en maan in Gen. 1 is in het nieuw Jeruzalem niet meer
nodig. Dat zegt intussen nog niet dat die hemellichamen daar zullen ontbreken, omdat hun andere functies nog wel (kunnen)
blijven.
Het nieuw Jeruzalem is vervuld van licht, dat licht van Gods heerlijkheid, Openb. 21:23. Dat is het licht tijdens de eerste
drie 'werk'-dagen van God uit Gen. 1. Maar dat moet dan ook het ongebroken licht zijn over hemel en aarde in Gen. 1:1.
Gen. 1 meldt ons verder over het leven, dat God roept in de wateren. Dat leven is er in de zeeën, maar ook in meren en
rivieren. Wat zien we daarvan in het nieuw Jeruzalem? De zee is niet meer, Openb. 21:1. Daarmee verdwijnen ook de in
de zee levende schepselen. Maar in het nieuw Jeruzalem stroomt wel een rivier, Openb. 22:1. Het nieuw Jeruzalem heeft
niet alleen parken en groenstroken, maar ook waterpartijen.
Ook heeft God blijkens Gen. 1 'gevleugeld gevogelte' gemaakt, Gen. 1:21. Dan gaat het over vogels die kunnen vliegen,
maar ook over 'loopvogels', al worden die niet genoemd. Toch kende Mozes die laatste ook, bijv. de struisvogels, Lev.
11:16 en Deut. 14:15. Over vogels lezen we in Genesis ook dat de mens in de hof in Eden ze namen gaf, Gen. 2:19. Zo zal
het ook zijn straks in de grote hofstad, het nieuw Jeruzalem: vogels zullen er zijn, maar geen onreine.
Ten aanzien van de dieren op de aarde, waarvan in Gen. 1 sprake is, kunnen we precies hetzelfde zeggen als van de
vogels gezegd is. Dat geldt ook van de vergelijking met Openbaring in dezen.
En dan komt het laatste sieraad van de 'eerste' aarde: de mens. Die mens heeft God geschapen om te heersen, koning te
zijn, Gen. 1:26. Dat heersen is de mens door zijn val in de zonde ontnomen. Maar ieder die op de 'eerste' aarde een
'nieuwe schepping' geworden is, krijgt dat heersen op de 'nieuwe' aarde terug: 'Zij zullen als koningen heersen tot in alle
eeuwigheden', Openb. 22:5.

Tenslotte
God werkte aan het eind van de beginperiode in zes 'werk'-dagen de in Gen. 1:2 beschreven toestand weg. Maar Hij laat
niet varen de werken van zijn handen; dat zijn in dit verband de hemel en de aarde, genoemd in Gen. 1:1. Zoals Hij op de
'eerste' aarde jaarlijks 'het gelaat van de aardbodem vernieuwt', Ps. 104:30, zo doet Hij dat bij de komst van de 'nieuwe'
aarde definitief. De hof in Eden wordt tot de hofstad Nieuw-Jeruzalem.
Bij die hof was het goud van het land Havila, Gen. 2:11,12. In de hofstad zijn de huizen in goud opgetrokken, Openb.
21:18, en ligt het op de straat, Openb. 21:21. Bij die hof was de steen chrysopraas, Gen. 2:12, maar die vormt een van de
twaalf fundamentstenen van de hofstad, Openb. 20:21. Zo gaat de 'ruwbouw' van de 'nieuwe' aarde eruit zien. Daarvan
moeten we geen beeldspraak maken, evenmin als van 'de nieuwe hemel' of van 'het geboomte des levens' in Openbaring
21 en 22.
God is groot en wij begrijpen Hem niet, zei Elihu terecht, Job. 36:26. Maar Hij spreekt wel in menselijke taal, om ons te
laten weten wat we nu al moeten en mogen weten. Hij vertelt ons: eenmaal schiep Ik hemel en aarde en eenmaal vernieuw
Ik ze definitief. Hoe verwonderd zullen dan onze ogen kijken. Hoe verrukt van de schoonheid van de hofstad zullen we
zijn. Bovenal: hoe vervuld zullen we zijn van Hem, die zich dan de laatste Bouwheer betoond heeft. Dan en daar is de stad
en de wereld vol van de lof op de HERE, die de zonde van velen definitief bedekte en de macht van satan verbrak voor



alle eeuwigheid.

Gesprekspunten:
1. Mogen we Gen. 1 (en 2) en Openb. 21 (en 22) naast elkaar leggen? We hebben immers te doen met beschrijving van

(1) geschiedenis en (2) de inhoud van een visioen.
2. Bij vergelijking van Gen. 1 (en 2) en Openb. 21 (en 22) moeten we rekening houden met het verschil in bouw van de

hoofdstukken. Waarin komt dat verschil uit?
3. Kunnen we in Gen. 1 'hemel' (vs. 8) en 'aarde' (vs 10) zonder meer vergelijken met 'hemel en aarde' in vs. 1? Waarom

wel of waarom niet?
4. Hebben we in Openb. 21 (en 22) met beeldspraak te maken? Zo ja, waaruit blijkt dat?


