
17 februari 2022
Rotterdam

vanaf Openbaring 21:15
het hemelse Jeruzalem (2)



terugblik...

▪ Openb.21:1-8 - de nieuwe aarde
(zoals bekend vanuit Jes.65/66 en 2Petr.3)
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terugblik...

▪ vanaf vers 9: het Jeruzalem dat neerdaalt uit de 
hemel

• =  de bruid, de vrouw van het Lammetje
• Johannes aanschouwt de stad vanaf "een 

grote hoge berg" = het midden van stad?!
• het had de heerlijkheid van God 

(= lichtend)
• als kristalhelder diamant
• 12 poorten - verdeeld over 4 zijden
• met de namen van de 12 stammen
• de muur van de stad heeft 12 

fundamenten >  de 12 apostelen
• de 2x12 (poorten & muur - buitenkant) 

representeren Israël voor de volken op 
aarde





15 En hij die met mij sprak had een maat...

Openbaring 21

nl. één van de zeven boodschappers (:9)



15 En hij die met mij sprak had een maat, 
een gouden rietstok...

Openbaring 21

Gr. METRON - standaardeenheid van lengte



15 En hij die met mij sprak had een maat, 
een gouden rietstok...

Openbaring 21

goud = onvergankelijk (vergl. de stad; 19;18)
riet - holle, flexibele stengel

materiaal ook gebruikt voor schrijven
3Joh.:13



15 En hij die met mij sprak had een maat, 
een gouden rietstok 
opdat hij de stad zou meten
en haar poorten en haar muur.

Openbaring 21

a. om te informeren over de omvang
('meten is weten')

b. om het goddelijk ontwerp te onthullen



16 En de stad lag vierkant
en haar lengte is zoveel als de breedte...

Openbaring 21

niet slechts een vierhoek > vier zijden (:13)
maar een vierkant - vier gelijke zijden

vierkantvierhoek



16 ... en hij mat de stad met het rietstok op, 
twaalfduizend stadiën...

Openbaring 21

Gr. STADIOON - vergl. ook 'stadium'
▪ een Griekse stadie = 192 meter
▪ ook de lengte van de renbaan (1Kor.9:24)
▪ 12.000 x 192 meter = 2304 km. >



2304 km







16 ... en hij mat de stad met het rietstok op, 
twaalfduizend stadiën...

Openbaring 21

en dus Goddelijk afgemeten:
▪ 12.000 uit de 12 stammen (7:5-8)
▪ 12 poorten (21:12)
▪ 12 boodschappers (21:12)
▪ 12 fundamenten (21:14)
▪ 12 apostelen (21:14)
▪ 12 parels (21:21
▪ 12 maal vrucht (22:2)



16 ... De lengte en de breedte 
en haar hoogte is gelijk. 

Openbaring 21

= OF een kubus 
OF een pyramide (berg)



17 En hij mat haar muur, 
honderdvierenveertig ellen... 

Openbaring 21

ondenkbaar bij een kubusvorm:
▪ staat niet in verhouding tot de hoogte van 

de stad (77 meter - 2304 km);
▪ de enige geometrische vorm die voldoet aan 

de beschrijving is die van de pyramide >
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de stad is als een hoge berg:
▪ met aan de voet "een grote en hoge muur";
▪ en in het midden (= de top) van de stad:

• de troon van waaruit de rivier van 
levenswater naar beneden vloeit (22:1)









Hebreeën 11

10 Want hij (Abraham) wachtte op de stad 
die fundamenten heeft, 

waarvan God de ontwerper
en bouwmeester is.

1

Hoe wist hij dat? Was dit (breder) bekend?
▪ vanwaar zoveel pyramides overgebleven 

uit die dagen? >





Hebreeën 12

22 Maar jullie zijn genaderd tot DE BERG SION 
en tot de stad van de levende God, 

HET HEMELSE JERUZALEM 
en tot tienduizendtallen van boodschappers...

i.t.t. tot hen die naderden tot Sinaï (12:18) 

2



Hebreeën 12

22 Maar jullie zijn genaderd tot DE BERG SION 
en tot de stad van de levende God, 

HET HEMELSE JERUZALEM 
en tot tienduizendtallen van boodschappers...

want de stad is aanstaande...

Hebr.13:
14 Want wij hebben hier geen blijvende 
stad maar wij zoeken de aanstaande. 
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Hebreeën 12

22 Maar jullie zijn genaderd tot DE BERG SION 
en tot de stad van de levende God, 

HET HEMELSE JERUZALEM 
en tot tienduizendtallen van boodschappers...

= tot de berg Sion die tevens de stad is: 
het hemelse Jeruzalem
▪ Sion = de stad  (2Sam.5:7) 
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Hebreeën 12

23 tot een universele bijeenroeping 
en tot een ekklesia van eerstgeborenen
die zijn ingeschreven in de hemelen....

= de ekklesia die de hoogste positie inneemt
▪ het thema van Paulus' brieven!
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Hebreeën 12

23 ... en tot God, Rechter van allen 
en tot de geesten van rechtvaardigen 
die de volmaaktheid bereikt hebben...

= de "grote wolk van getuigen" (12:3)
▪ nu slechts "geesten" (> ze getuigen nog 

steeds) en straks (opgestaan) hebben ze 
de volmaaktheid bereikt  

2



myriaden van 
boodschappers

geesten van 
rechtvaardigen
(dan inmiddels 

volmaakt)

ekklesia van 
eerstgeborenen

God de Rechter 
& Jezus de 
Middelaar



Galaten 4

26 Maar HET JERUZALEM OMHOOG is vrij 
en dat is onze moeder.

Evenals in Hebr.12 staat ook hier het hemelse 
Jeruzalem tegenover Sinaï
▪ ook voor Paulus is dit Jeruzalem "onze moeder"
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17 En hij mat haar muur, 
honderdvierenveertig ellen.
Mensenmaat die engelenmaat is. 

Openbaring 21

Een el is mensenmaat
▪ afstand elleboog tot top wijsvinger
▪ oon de hemelse boodschapper ('engel') 

conformeert zich aan deze maat



18 En het bouwmateriaal 
van haar muur is jaspis
en de stad was helder goud, 
gelijkend op helder glas. 

Openbaring 21

= diamant (want transparant; 21:11)



18 En het bouwmateriaal 
van haar muur is jaspis 
en de stad was helder goud, 
gelijkend op helder glas. 

Openbaring 21

= transparant goud kennen wij 
alleen bij extreme verhitting




