
THEMA
BONDSDAG - TOESPRAKEN

Het nieuwe Jeruzalem
De hemel op aarde

H.R. van de Kamp

In mijn woonplaats Apeldoorn is de Koningin Julianatoren. Vanouds een uitkijktoren. Vroeger kon je vandaar,
toen de bomen nog niet zo hoog waren, Harderwijk en daarachter de Zuiderzee zien liggen. De stad waar we nu
bijeen zijn, heeft een ideaal uitkijkpunt: de Euromast. Op de top daarvan kun je ver kijken. Ik moet op zulke
hoge punten denken aan Mozes, die op de top van de berg Nebo zo’n uitkijkpunt had. Hij mocht het nieuwe
land zien dat de HERE God zijn volk zou gaan geven. U hebt bij het lezen van Openbaring 21-22:5 een
Nebo-ervaring: u mag over de schouder van Johannes meekijken. Vanaf de hoge berg waar de engel Johannes
de nieuwe aarde laat zien, kijkt u mee: de nieuwe wereld. De stad van de toekomst.

Christus kiest in zijn toekomstonthulling aan Johannes het beeld van de stad. Johannes, die dit opschreef, kent de stad door
zijn werk in Efeze en omliggende plaatsen. De christenen die deze tekst het eerst hebben horen voorlezen, waren lid van
een stadskerk. Zij hadden hun stad als oriëntatiepunt. Het zijn allemaal stadsmensen, stadjers. Deze mensen snappen het
symbool van een stad heel goed. Wij ook, we weten: steden als Rotterdam zijn door een trek naar de stad groot
geworden. Iedereen, ook dorpelingen, oriënteert zich op de stad.

Jeruzalem contra Babylon
Dit laatste bijbelboek werkt heel sterk met contrasten. Lam contra beest: bent u meeloper in de stoet van het beest of
navolger van het Lam? In welk koor zingt u mee: in het koor voor de keizer of in het koor voor de enige echte Heer? Welk
stempel draagt u? Het merkteken van het beest of het zegel van de levende God? Daar komt nu deze vraag bij: op welke
stad oriënteert u zich? Op Nieuw-Babylon of Nieuw-Jeruzalem?
Het slot van het bijbelboek Openbaring toont een contrast tussen twee steden. Hoofdstuk 16 tekent de eindafrekening van
Christus de Rechter. De hoofdstukken 17-22 lichten bepaalde bijzonderheden van dat gebeuren toe. De ondergang van de
vijanden en de redding van Gods kinderen worden in parallel opgebouwde delen beschreven. Babylon valt, Jeruzalem daalt
neer uit de hemel. Babylon is oudtestamentische codenaam voor de samenballing van vijandschap tegen God, Jeruzalem is
codenaam voor de plaats waar God bij zijn gemeente woont. Bij het lezen van hoofdstuk 21 moet u dus bedenken, dat
deze nieuwe stad de tegenpool is van die andere stad. De tegenstelling blijkt ook uit het feit dat de ene stad, Babylon, hoer
wordt genoemd, en de andere stad, Jeruzalem, bruid heet. Die parallelle opbouw van het slot, de tekening van de twee
steden als elkaars tegenhangers, houdt een oproep tot kiezen in: in welke stad wilt u wonen? Op welke stad ben je
georiënteerd?
Christus toont via Johannes de glorie van Gods nieuwstad om te lokken tot de goede keus.

1. Telkens twaalf
Deze stad is uw vaderstad (Op. 21:9-14). De bruid (vers 9) blijkt een stad te zijn, neerdalend uit de hemel van God. De
nieuwe samenleving van God met mensen is uitsluitend Gods werk. Hij brengt de hemel op aarde.
De stad baadt in het licht van Gods glorie (11). Een grote en hoge muur bepaalt de contouren van de stad (12) en maakt
haar tot een echte stad. Ze heeft twaalf poorten. Twaalf is het getal van Gods volk. Allen die daartoe behoren, kunnen via
vier keer drie poorten binnengaan. De kerk uit alle volken mag deze stad bewonen. Twaalf engelen verwelkomen een
stroom van mensen. Boven de poortdeuren staan namen gegraveerd: de namen van de twaalf stammen der kinderen
Israëls. De heilshistorische oorsprong: de namen van de twaalf aartsvaders mogen door Gods gemeente niet worden
vergeten. De twaalf fundamentstenen die van Jeruzalem een massieve grootheid maken, hebben nog een serie van twaalf
namen: de twaalf apostelen van het Lam. De vrucht van het nieuwe verbond, het resultaat van het preken van de apostelen,
bepaalt mee de glorie van Gods nieuwe wereld. Uw vaderstad.

2. Een lichtstad!
De luister van de stad is de manifestatie van Gods genadige aanwezigheid (Op. 21:15-21).
Met een gouden staf wordt de stad opgemeten. Ze beslaat een vierkant, symbool van harmonie. Ook de hoogte is gelijk.



Tot in drie dimensies symmetrisch, als een kubus of piramide, beide toonbeeld van harmonie. 12.000 stadiën: deze stad
verbeeldt een gemeente bestaande uit een reusachtig groot aantal mensen. Er is plaats genoeg voor ieder die wil toetreden.
De hoogte maakt de stad tot een torenstad.
De muur meet hondervierenveertig el. Een dikke massieve muur. 144 = 12 x 12, het totaal van de verloste gemeente woont
achter deze muur.
De bouwheer heeft de edelste stoffen gebruikt. Veel diamant in het metselwerk van de muur. Een diamanten muur als een
armband rond een gouden stad. Het is alles goud wat daar blinkt. De grondstenen zijn grote blokken edelsteen. Het beste
is nog niet goed genoeg voor deze woonplaats van God en mensen. Glorie van het paradijs. Twaalf stenen worden
opgesomd. Een overweldigende schoonheid. Een schitterende kleurenpracht die Gods glorie weerkaatst. De pronk van
edelstenen aan het keizerlijk hof zal eens vergaan, maar blijvend is de pracht aan edelstenen in Gods hofstad. De poorten
zijn parels (21). De straten zijn van goud. Het is de luister van Gods aanwezigheid. Wat een lichtstad!

3. Voor kinderen van het licht
De luister van Gods nieuwstad is vrucht van de roeping der volken (Op. 21:22-27). Geen tempel (22). Heel de stad is
woonplaats van God en mensen. Een aparte ruimte voor ontmoeting is niet meer nodig. De HERE geeft Zichzelf, het Lam
geeft genade en vrede.
De allergrootste lichten verbleken bij het licht van Gods presentie. God en het Lam zijn het stralende middelpunt. De
volken komen op dit licht af. De gemeente heeft een internationale samenstelling. Hulde voor God en het Lam uit alle
volken en landen.
De poorten zijn open om een constante toestroom mogelijk te maken. De toegang is niet voor iedereen weggelegd (27).
Het zondige moet weg. Registratie in het boek des levens is vereist. Alleen kinderen van het licht mogen de lichtstad in.

4. De hemel op aarde
De luister van Gods stad: een nieuwe hof van Eden (Op. 22:1-5). Een groene parkenstad. De glorie van de buitenkant
omsluit een groot geluk binnen de stadsmuren. De beek, de vruchtbomen, de overvloedige opbrengst en de
geneeskrachtige bladeren verbeelden samen en apart de volheid van leven als gave van God. Het paradijs is terug. We
zullen God en Christus mogen zien. Zijn wil zonder haperen volbrengen.
Dit is het portret van het nieuwe Jeruzalem. De stad van de toekomst. Het eindresultaat van Gods verlossingswerk. Het
einddoel van onze levensreis. Hierin ligt een oproep tot burgers in een samenleving die zich oriënteert op Rome: oriënteer u
op het nieuwe Jeruzalem, de stad van God met mensen. De hemel op aarde. Gedraag u als burgers van het hemelse
Jeruzalem.
Leef in het licht van de hemel.


