
9. Nieuwe hemel en aarde 

 

Introductie 

Als we in Jezus geloven en Hem volgen, dan zullen we later voor eeuwig op de nieuwe aarde kunnen 

verblijven met God Zelf. Daar zal eeuwige zegen, blijdschap en shalom zijn. Wat een vooruitzicht! Wat 

vertelt de Bijbel ons allemaal over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? En is dit alleen voor straks 

of kunnen we hier nu al wat van proeven? Daar hopen we in dit stuk over na te gaan denken. 

 

De oude hemel en aarde zullen vergaan 

De Bijbel spreekt er duidelijk over dat de huidige hemel en aarde zullen vergaan. Dit zal gebeuren ten 

tijde van het Laatste Oordeel. We kunnen dit bijvoorbeeld lezen in het boek Openbaring. Volgens dit 

Bijbelboek loopt de hele geschiedenis uit op het vergaan van de oude hemel en aarde en de komst van 

een nieuwe hemel en aarde, die voor altijd zal blijven: 

En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden 

werden van hun plaats gerukt. (Openbaring 6:14) 

En ik zag een grote witte troon, en Hem die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde 

en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. (Openbaring 20:11) 

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde 

waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. (Openbaring 21:1) 

Maar ook in andere Bijbelboeken wordt over deze gebeurtenis geschreven: 

Zijn stem bracht vroeger de aarde aan het wankelen (met de zondvloed). Nu echter heeft Hij 

openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. 

Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen 

die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, 

omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor 

God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een 

verterend vuur. (Hebreeën 12:26-29) 

Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen 
die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor 
het vuur bewaard tot de Dag van het Oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen… 
Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis 
voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen 
verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige 
levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar 
verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen 
brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze 
dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede. 
(2 Petrus 3:6-14) 
 
 
 



We zien dat de parallel gemaakt wordt tussen de zondvloed en de dag van het Laatste Oordeel. (Deze 

parallel werd trouwens ook door Jezus Zelf gemaakt in Mattheüs 24:37.) Zoals de aarde eenmaal 

vergaan is door water, zal de aarde nogmaals vergaan, maar nu door vuur. En ditmaal zal niet alleen 

de aarde vergaan, maar ook de hemel zal vergaan door vuur. Daarna zal er een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde komen, waarop gerechtigheid woont. 

Mooi is ook de oproep die zowel de Hebreeënbrief-schrijver als Petrus bij deze dingen voegt: laten we 

God met ontzag dienen en heilig en zuiver leven. Als de huidige wereld vergaat, dan helpt het niet om 

ons te focussen op deze wereld, met al zijn tijdelijke dingen. Nee, we moeten ons veelmeer focussen 

op de hemelse en eeuwige zaken. Dat zijn de zaken die niet voorbijgaan. Die zullen het vuur van de 

oordeelsdag overleven. Als we deze oproep meenemen, dan hebben we het belangrijkste punt te 

pakken. 

 

Bestaan de nieuwe hemel en aarde al? 

Tegelijk werpt dit de vraag op: welke van de eeuwige dingen bestaan nu al? En wat kunnen wij nu al 

proeven van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Dat is een belangrijke vraag. Er zijn namelijk 

verschillende Bijbelteksten die suggereren dat er allerlei zaken van de nieuwe hemel en de nieuwe 

aarde nu al bestaan en ook voor ons toegankelijk zijn. 

Zo bestaat in elk geval het nieuwe Jeruzalem al. Dat is de Stad van God die gevonden zal worden op de 

nieuwe aarde, volgens Openbaring 21. Maar deze stad komt volgens Openbaring 21:10 uit de hemel 

neergedaald op de aarde. Kennelijk was deze stad al in de hemel klaargemaakt en daalde daarna pas 

neer op de nieuwe aarde. Deze stad bestaat echter nu al en we hebben er nu al toegang toe, volgens 

Hebreeën 12:22-25: 

Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse 

Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente 

van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, 

en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de 

Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dat van betere 

dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als 

zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, 

veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt. 

Hier wordt expliciet duidelijk gemaakt dat wij nu al genaderd zijn tot het hemelse Jeruzalem. Wij horen 

God nu al vanuit het hemelse Jeruzalem spreken. Dit kan niet over de toekomst gaan, dit gaat over het 

nu. Anders kan de mogelijkheid namelijk niet bestaan dat wij de woorden, die vanuit de hemel tegen 

ons gesproken worden, zouden verwerpen. We worden opgeroepen om de woorden die we vanuit het 

hemelse Jeruzalem horen serieus te nemen, te aanvaarden en daarnaar te leven! 

Wauw! Het hemelse Jeruzalem bestaat dus al en we hebben er al toegang toe. Onze geest kan in de 

hemel al het nieuwe Jeruzalem binnengaan en daar God horen spreken. Dit zijn de eeuwige, hemelse 

zaken waarop we ons moeten richten, volgens vers 27 en ook volgens Kolossenzen 3:1-4. 

Niet alleen het hemelse Jeruzalem bestaat al, maar ook de levensrivier die daaruit tevoorschijn komt. 

Daar heeft Jezus het volgende over gezegd in Johannes 4:14: Maar wie drinkt van het water dat Ik hem 

zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem 

een bron worden van water dat opspringt tot in het eeuwige leven. En in Johannes 7:38: Wie in Mij 

gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 



Het beeld wat Jezus en later ook Paulus hiervan schetst is dat wij een Tempel van God worden. Niet 

alleen Jezus Lichaam was de Tempel, maar ook wijzelf worden een Tempel van God. En uit de Tempel 

zou de levensrivier stromen. Als wij in Jezus geloven, gaan wij deel uitmaken van Zijn Lichaam, de 

hemelse Tempel. Wij worden dus onderdeel van de hemelse Tempel.1 

Hiermee hangt samen dat wij eigenlijk nu al onze verheerlijkte staat in de hemel hebben ontvangen, 

als wij in Jezus geloven. Paulus zegt dat als we in Jezus geloven, dat we dan ‘een nieuwe schepping’ 

zijn geworden: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is 

voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. (2 Korinthe 5:17) We hoeven dus niet tot het Laatste 

Oordeel te wachten op de nieuwe schepping, we zijn nu reeds een nieuwe schepping geworden in 

Jezus. Dat is de hemelse realiteit al, als we één zijn geworden met Jezus. En dat mogen we meer en 

meer ook op aarde gaan uitleven. 

Daarom staat er ook in Romeinen 8:18-19 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de 

tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met 

reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. 

Het gaat hier niet over de verandering van de kinderen van God, maar het gaat om het ‘openbaar 

worden’ van de kinderen van God. Dit betekent dat zij nu al verheerlijkt zijn, maar het is nog bedekt. 

Het moet alleen nog openbaar gemaakt worden. Het kleed moet eraf getrokken worden. En dat kleed 

is onze huidige, vergankelijke staat. We zien de dingen nog niet zoals ze eigenlijk al zijn. Onze 

verheerlijkte staat zit als het ware verstopt binnenin ons gebroken en vergankelijke uiterlijk. 

Zijn er nog meer dingen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die er nu al zijn? Ongetwijfeld. God 

en zijn engelen bestaan nu al. Zijn Troon bestaat van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zelfs de hele nieuwe 

hemel en aarde zelf lijken al te bestaan, als we Jesaja 66:22 goed onder de loep nemen: 

Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik aan het maken ben (participium), voor 

Mijn aangezicht aan het staan zijn (participium), spreekt de Heer, zo zullen ook uw nageslacht 

en uw naam staan (toekomstige tijd).  

In dit vers worden twee zogenaamde participium-vormen gebruikt. Dit betekent dat het een 

voortdurende handeling of vaste toestand uitdrukt. God is dus bezig om de nieuwe hemel en aarde te 

maken en ze staan nu al voor Zijn aangezicht. Dat is de toestand die nu al waar is. Hier wordt geen 

toekomstige tijd gebruikt, zoals in de tweede deel-zin. Het wordt vanuit het Hebreeuws dus duidelijk 

dat deze nieuwe hemel en aarde al bestaan voor Gods aangezicht en dat Hij er nu al voortdurend mee 

bezig is om deze te creëren. 

Dit sluit prachtig aan bij wat Jezus zei tegen zijn leerlingen, vlak voordat Hij ging lijden en sterven. Hij 

zei in Johannes 14:2-3: 

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. 

Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u 

gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 

Waar zou dit Vaderhuis anders zijn, dan in het hemelse Jeruzalem? God en ook Jezus zijn bezig om daar 

plekken in te creëren, waar wij straks met genoegen in zullen kunnen wonen! De nieuwe hemel en de 

nieuwe aarde worden nu dus al gemaakt door God en we kunnen er soms al wat van zien in visioenen, 

beelden en indrukken, die God ons geeft. Dat is een enorme zegen van boven! 

Mocht je nog eens een vreemd vers willen uitpluizen, wat ook op deze realiteit lijkt te wijzen, 

bestudeer dan eens Lukas 16:9… 



Zoals in de hemel, zo ook op aarde! 

Wat moeten we hier nu precies mee? Waarom hebben wij al toegang tot de eeuwige en hemelse 

zaken, terwijl we nog op aarde leven? De sleutel om een antwoord op deze vraag te geven, ligt in wat 

Jezus ons heeft leren bidden. Hij leerde ons bidden: … Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam 

worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dit 

betekent dat we ons uitgangspunt in de hemelse zaken moeten nemen en dat naar de aarde toe 

moeten bidden en hier beneden uit mogen leven! 

Zodra we een glimp van de hemelse zaken opvangen, zal dit zijn vruchten gaan afwerpen hier op aarde. 

We zullen anders naar de dingen gaan kijken, anders over personen, plaatsen en zaken gaan spreken 

en vooral anders gaan bidden voor deze dingen. Het meest concrete voorbeeld is het nieuwe 

Jeruzalem. Dit hemelse Jeruzalem kent een duidelijke afspiegeling op aarde, namelijk het aardse 

Jeruzalem. Deze stad is nu nog verdeeld, zondig, gebroken, verwond, etc. Maar wij kunnen de 

zegeningen van het hemelse Jeruzalem uitbidden en uitroepen over het aardse Jeruzalem, zodat er 

meer en meer van waar zal worden, ook nu al. Zodat het aardse Jeruzalem het hemelse Jeruzalem 

zoveel mogelijk zal weerspiegelen. 

En eerlijk is eerlijk, de definitieve verlossing van het aardse Jeruzalem laat nog even op zich wachten, 

namelijk tot de komst van Jezus. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om zoveel mogelijk hemel al 

naar de aarde toe te halen, met Gods hulp en onder de leiding van Gods Geest. Dat is waar Jezus ons 

om leerde bidden, dat de aarde in lijn komt met wat er in de hemel al realiteit is geworden. 

Ditzelfde principe geldt voor ons persoonlijke leven, voor ons huis, ons werk, onze omgeving, onze 

stad, ons dorp, onze kerkelijke gemeente, onze relaties, en noem maar op. We vragen God om zijn 

perspectief hierop te openbaren. Hoe zien deze zaken er in de hemel uit? Hoe horen ze te zijn? En dan 

kunnen we daar specifiek voor gaan bidden en met God mee gaan bewegen, zodat dit meer en meer 

in ons leven zichtbaar kan worden. Dat betekent investeren in hemelse zaken, die voor eeuwig blijven. 

We verzamelen ons een eeuwige schat in de hemel, die niet geroofd kan worden, als we ons hart in 

lijn brengen met Gods hart. 

 

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde 

Wat vertelt de Bijbel ons nu allemaal over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Allereerst is het 

belangrijk om te weten waar we deze informatie moeten zoeken. Jesaja sprak namelijk al over een 

nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Echter, hij kon in zijn dagen nog niet goed onderscheiden tussen 

het Messiaanse Rijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij beschrijft die twee periodes eigenlijk 

door elkaar heen. U kunt hier meer over lezen in het document ‘Messiaanse Rijk’. 

Dit betekent dat als we willen weten wat de Bijbel ons leert over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, 

dat we dan beter naar Openbaring 21-22 kunnen kijken. Dit is het laatste vergezicht over de nieuwe 

hemel en de nieuwe aarde en tevens het vergezicht waarmee de hele Bijbel afsluit. Het is daarom 

belangrijk om deze hoofdstukken goed te kennen. 

Er worden een aantal dingen verteld over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Allereerst zal de dood 

er niet meer zijn en ook geen rouw, verdriet of moeite meer. We zullen eeuwig leven op de nieuwe 

aarde. Eindelijk zal alle narigheid opgelost zijn en zal Gods shalom voor altijd regeren. De gevolgen van 

de zondeval worden dus ongedaan gemaakt. We gaan terug naar de eeuwige, gelukkige toestand van 

het paradijs.  



Maar meer nog dan dat, want wij zullen kinderen van God genoemd worden en alles beërven. Wij 

zullen één zijn met God en deelhebben aan zijn goddelijkheid.2 Gods heerlijkheid zal ook van ons 

afstralen en wij zullen met Hem regeren over de nieuwe aarde, voor altijd. Het einde zal daarin beter 

zijn dan het begin. Wij zijn namelijk opnieuw geboren, niet uit Adam, maar uit Jezus.3 Wij kunnen 

voortaan dus met recht Gods kinderen genoemd worden. Dat is een bijzonder geheimenis. 

Verder zal het hemelse Jeruzalem er zijn. Een beschrijving van deze prachtige stad kunt u vinden in 

Openbaring 21. In deze stad zal geen Tempel meer zijn en er zal ook geen nacht meer zijn. God en Jezus 

Zelf zullen namelijk de Tempel en het Licht zijn daar. Wij zullen in het licht van Gods gezicht wandelen 

voor altijd. En wij zullen in Hem onze woning vinden. En Hij zal te midden van de mensen wonen. 

Dit laat nog iets heel belangrijks zien, namelijk dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde één zullen 

zijn. De oude hemel en aarde waren nog van elkaar gescheiden. Wij kunnen Gods Troon en zijn hemelse 

engelen en zijn goddelijke aanwezigheid niet elk moment met onze natuurlijke ogen zien. Maar op de 

nieuwe aarde, zal God voor altijd te midden van zijn volk wonen, met alle heilige engelen daarbij en 

Zijn Troon zal in het nieuwe Jeruzalem staan. Hemel en aarde zijn dus één geworden. 

Dit betekent dat niet alleen het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel. Ook de hemel zelf zal 

neerdalen op aarde. Het zal één geheel gaan vormen. Er zal geen onderscheid meer zijn tussen hemel 

en aarde, tussen materiële wereld en geestelijke wereld. Alles zal ultiem verenigd zijn. Dat zal me een 

bruiloft zijn, als hemel en aarde met elkaar zullen trouwen! 

Een ander punt is dat er geen onreine personen of duisternis de stad binnen kan komen. Er staan 

engelen bij de poorten van het nieuwe Jeruzalem op wacht. Het Oordeel van God is geveld. De 

duisternis is definitief verslagen en het licht zal voor eeuwig triomferen in het nieuwe Jeruzalem. Dit 

betekent dat alle goddeloze en slechte mensen en de mensen die niet in het Boek des Levens stonden 

geschreven, niet in het nieuwe Jeruzalem binnen zullen kunnen gaan. Alleen de kinderen van God en 

zijn heilige engelen zullen de stad binnen kunnen gaan. 

Tenslotte lezen we over de Rivier van het Leven en de Boom van het Leven. De Rivier van het Leven 

komt onder Gods Troon vandaan stromen en de Boom van het Leven groeit aan de oevers van de 

Rivier. Deze Rivier en Boom geven eeuwig leven aan degenen die ervan eten en drinken. Hiermee 

wordt een duidelijke link gelegd met de paradijselijke situatie. Omdat de mens van de Boom van kennis 

van goed en kwaad had gegeten, moesten zij het paradijs verlaten. Een engel van God schermde de 

Boom van het Leven af van de mensen, zodat ze daar niet van zouden eten en voor eeuwig zouden 

leven. Maar nu mogen we er, door Jezus’ verzoenend lijden en sterven, wel van eten. Hierdoor zullen 

we voor eeuwig kunnen leven bij God! Wat een voorruitzicht! 

Uiteraard blijven er vele vragen over, maar God kan ons daar nieuwe openbaringen over geven. God 

is in elk geval bij machte om ons voor eeuwig gelukkig te laten zijn. Ons diepste geluk zullen we vinden 

in God Zelf. We zullen daar met Hem kunnen zijn, Hem kunnen verheerlijken, met Hem kunnen 

wandelen en praten. We zullen met elkaar van Gods aanwezigheid kunnen genieten. En wie weet wat 

deze geweldige, creatieve God allemaal voor ons bedacht heeft om samen van te genieten op de 

nieuwe aarde. We kunnen toch niet wachten om dat allemaal te gaan ontdekken? 

 

 

 

 



De dynamische werkelijkheid van God 

Nog een laatste paragraaf over de hemelse realiteit. We hebben in de vorige paragraaf een aantal 

beelden besproken over hoe de nieuwe hemel en de nieuwe aarde eruit kunnen zien. Dit kan bij verre 

na geen recht doen aan de hemelse realiteit. Wat heel belangrijk is om te beseffen is dat de hemelse 

werkelijkheid veel dynamischer is dan de aardse werkelijkheid. Als wij materiële dingen zien in deze 

oude wereld, dan is het vaak wat het is. Dingen kunnen niet tegelijkertijd meerdere gestaltes hebben.  

Dit wordt anders op het moment dat we inzoomen tot het niveau van nano-deeltjes, want dan blijken 

deeltjes op meerdere plekken tegelijk te kunnen zijn. Dit gaat ons voorstellingsvermogen te boven. 

Iets soortgelijks geldt van de hemelse realiteit. In de hemel zijn zaken veel dynamischer, dat wil zeggen, 

de ene keer zien ze er zus uit en dan weer zo. En ze kunnen zelfs meerdere gestaltes hebben op één 

en hetzelfde moment. 

Een ander punt wat van belang is om te weten, voordat we enkele Bijbelteksten aanhalen, is dat 

Bijbelse beelden veel letterlijker waar zijn, dan vaak verondersteld wordt. Heel vaak worden beelden 

in de Bijbel als ‘beeldspraak’ afgedaan. Het zou dan niet echt zo zijn, maar slechts een beeld, wat ons 

iets wil leren over de realiteit. Maar zodra we dingen op gaan vangen van de hemelse realiteit, blijken 

beelden veel letterlijker waar, dan we voor mogelijk houden. 

Laten we een voorbeeld bekijken. Jezus zegt in Openbaring 3:12:  

Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de Tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet 

meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van 

Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn 

nieuwe Naam. 

Wie zal dit van nature letterlijk willen opvatten? Wie wil er voor eeuwig als een zuil in de Tempel van 

God staan? Dat lijkt behoorlijk saai en statisch… Wel, in de hemelse realiteit kan dit zowel letterlijk 

waar zijn, als veel minder statisch zijn dan in onze werkelijkheid. Stel je een vurige pilaar voor in de 

hemel, waar het licht en de sprankeling en het leven van af spat. En je bent gelijktijdig die pilaar en 

een persoon die rond die pilaar danst. Het ene moment verdwijnt die persoon in de pilaar, het 

volgende moment vliegt hij er met een reuzevaart uit tevoorschijn. Je kunt in de hemel meerdere 

dingen op hetzelfde moment zijn. Je kunt die pilaar zijn, je kunt ondertussen met Jezus langs de rivier 

lopen voor een wandeling en tegelijkertijd jezelf neerbuigen in aanbidding voor de Troon. Hier op 

aarde kunnen we ons er onmogelijk een goede voorstelling van maken. 

Iets soortgelijks speelt er met de aanwezigheid van Jezus. Hij kan overal tegelijk zijn. Hij kan bij ons 

allemaal in het hart wonen. We kunnen ons daar geen goede voorstelling van maken. De hemelse 

realiteit gaat ons voorstellingsvermogen simpelweg ver te boven. 

Een ander voorbeeld van ditzelfde principe zijn de vier engelen rond/onder Gods Troon. Volgens 

Ezechiël 1 zijn er vier Cherubim, die de Troon van God dragen. Zij hebben allemaal 4 gezichten en 4 

paar vleugels. Dan zijn er nog vier Ofanim. Zij zien eruit als wielen vol met ogen. En volgens Jesaja 6 

zijn er ook nog Serafim boven de Troon met 6 paar vleugels. We krijgen dus een plaatje van vier 

Cherubim, vier Ofanim en vier Serafim. 

Maar als we daarna Openbaring 4 lezen, dan zijn er maar vier wezens rond de Troon. Deze wezens 

vormen een combinatie van de Cherubim, Ofanim en Serafim. Zij hebben namelijk 4 gezichten, 6 paar 

vleugels en ogen overal. Drie verschillende engelen zijn kennelijk versmolten tot één engel. En voordat 

we zeggen: ‘Ezechiël, Jesaja of Johannes zal het wel verkeerd gezien hebben’, laten we ons herinneren 

dat de hemelse realiteit veel dynamischer is dan de aardse realiteit. 



Kennelijk zal het ongeveer als volgt zijn: op het moment dat de Troon rondrijdt in de hemelen als een 

mobiele Troonwagen, wordt de Troon gedragen door vier Cherubim (met de vier gezichten) en vier 

Ofanim (de wielen met de ogen). De Serafim (met de 6 paar vleugels) begeleiden de Troonwagen van 

boven. Maar op het moment dat de Troon tot stilstand en rust komt, versmelten deze dieren met 

elkaar, zodat er nog maar vier dieren rond de Troon zijn. 

Opvallend is ook dat in Ezechiël 1:19-20 staat, dat de Cherubim en de Ofanim dezelfde geest hadden: 

Wanneer de levende wezens gingen, gingen die wielen naast hen mee, en wanneer de levende 

wezens werden opgeheven van de aarde, werden ook de wielen opgeheven. Waar de geest 

heen wilde gaan, daarheen gingen zij, zij gingen waar de Geest heen wilde gaan. De wielen 

werden tegelijk met hen opgeheven, want de geest van de levende wezens was in die wielen. 

En in vers 21 herhaalt Ezechiël dit nog een keertje, zo belangrijk vond hij dit gegeven: de geest van de 

Cherubim was in de Ofanim. Zij hadden dus één en dezelfde levensgeest. Dit is belangrijk, want dit 

bevestigt wat Johannes in Openbaring 4 beschrijft. Zij waren één en dezelfde engel, maar in 

verschillende gestaltes tegelijkertijd. Hieruit leren we dat de hemelse realiteit veel dynamischer is dan 

de aardse realiteit. 

Voortaan als we beelden in de Bijbel tegenkomen, is het goed om het eerst letterlijk aan te nemen, 

voordat we de mogelijkheid bespreken of iets misschien alleen maar beeldspraak is. Wij kunnen 

letterlijk een Tempel zijn en tegelijk Lichaam van Jezus, wij kunnen letterlijk in Jezus zijn en Jezus 

tegelijk letterlijk in ons zijn, wij kunnen een pilaar zijn en tegelijk met Jezus op Zijn Troon zitten, Jezus 

kan tegelijkertijd een Leeuw, een Lam, een Persoon, een Rots en een hemelse Deur zijn. We zullen er 

in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde achter gaan komen, hoe dynamisch en waar dit allemaal is! 

Lees je Bijbel en laat je inspireren! 

 

Jezus geeft het Koningschap over aan de Vader 

We hebben in het document over het Messiaanse Rijk gelezen hoe Jezus de heerschappij voerde op 

de Troon van David. De Bijbel lijkt ons te vertellen dat Jezus na het Laatste Oordeel het Koningschap 

weer aan de hemelse Vader terug zal geven. Paulus schrijft namelijk het volgende in 1 Korinthe 15: 

Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, 

wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet Koning 

zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan 

wordt, is de dood … En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf 

Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen 

zal zijn. 

Jezus blijft dus regeren, totdat de Vader alle machten onder zijn voeten gelegd heeft. Het Messiaanse 

Rijk zal hierbij een hoogtepunt zijn. Dit is de 1000-jarige periode waarin Jezus vanuit Jeruzalem over 

de aarde zal regeren. Maar zelfs dan zijn nog niet alle machten aan zijn voeten onderworpen. Na dit 

Rijk volgt nog een laatste strijd, waarbij satan definitief verslagen wordt. Ook wordt bij het Laatste 

Oordeel nog de dood en het dodenrijk tenietgedaan. De dood is de laatste vijand die overwonnen 

wordt, volgens de geciteerde verzen hierboven. Hierna onderwerpt Jezus Zelf zich aan God. 

 

 



Een logische conclusie uit dit verhaal is dus dat Jezus na het Laatste Oordeel het Koningschap aan de 

Vader zal overgeven. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal God de Vader voor eeuwig regeren. 

Maar dan zal God ook ‘alles in allen zijn’, volgens 1 Korinthe 15:28. Hierin is vervat dat Jezus en wij ook 

zullen delen in de eeuwige heerschappij van de Vader. Wij zullen voor eeuwig regeren met God. Dat 

staat ook expliciet geschreven in Openbaring 22:5: 

En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere 

God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. 

Het Koningschap zal dus uiteindelijk in handen van God de Vader zijn. Maar wij mogen met Hem 

regeren en daar deel aan hebben. In Openbaring 3:21 zegt Jezus het als volgt: Wie overwint, zal Ik 

geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn 

troon gezet heb. Wij zullen samen met God regeren over de nieuwe schepping, voor eeuwig en altijd. 

Wat een kostbaar geheimenis! 

 

Bijbelteksten: 
1. Jezus en wij als Tempel   Johannes 2:19-21, 1 Korinthe 6:19, 1 Petrus 2:4-5 
2. Deelhebben aan goddelijke natuur:  Johannes 17, 2 Petrus 1:4, 1 Johannes 3:2 
3. Geboren uit Adam en Jezus:   Romeinen 5, 1 Korinthe 15:45-49 


