
Gods doel met de mens
Openbaring 21





Openbaring 21:1-4

 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de 
eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is 
er niet meer.  Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe 
Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze 
was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar 
man en hem opwacht.     Ik hoorde een luide stem vanaf 
de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de 
mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en 
God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit 
hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, 
geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is 
voorbij.’



Openbaring 21:1

 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn 
voorbij, en de zee is er niet meer.



Een reis door de tijd….



Genesis 1:26 NBV

 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons 

evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten 

heerschappij voeren over de vissen van de zee 

en de vogels van de hemel, over het vee, over 

de hele aarde en over alles wat daarop 

rondkruipt.’



Exodus 19:5-6 NBV

 “Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan 
het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar 
bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere 
volken – want de hele aarde behoort mij toe. 
Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig 
volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten 
over.’



Openbaring 22:5 NBV

Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van 
een lamp of het licht van de zon hebben ze niet 
nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En 
zij zullen als koningen heersen tot in 
eeuwigheid.



Openbaring 1:5b-6 NBV

Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden 
heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit 
ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot 
priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de 
eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.



Efeziërs 3:18,19 NBV

 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de 
breedte, de hoogte en de diepte kunnen 
begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle 
kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met 
Gods volkomenheid. 


