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Baie welkom by ons Erediens   

Ds Albertus Louw 

22 Mei 2022   

Sondag Erediens 09:00 

Biodiversiteitsdag 
 

Deur-kollekte:   

Spesiale kollekte 

 Melkbos Geloofsreis. 
 

Die video is elke Sondagoggend vanaf 

09:00 beskikbaar. Kliek op hierdie link. 

https://youtu.be/u6eTOJctFWE 

 

Kategese en KuierNet na die diens.  

Kinders kuier saam totdat die klok lui. 

Nuwe lidmate:  Baie welkom! 
 

In die voorportaal is daar ŉ    
blou vormpie wat jy kan invul 
asseblief.  Ons wil graag  
persoonlik met jou kontak maak!  

Lief en Leed 

Ons dink aan al ons gemeentelede wat siek 
is, of wat in die hospitaal is of was. Ons wens  
almal ŉ spoedige herstel toe.   

Laat weet asb die kerkkantoor indien jy 
voorbidding nodig het. 

Baie geluk aan almal wat die afgelope week  
verjaar het en wat die komende week       
verjaar.                

Besoeke aan 75+ lidmate 

Ons wil graag meer besoeke aan ons 75+ lidmate 

bewerkstellig, daarom het ons vrywilligers (vrouens 

in die gemeente) nodig om ons asb. te help. Daar is 

soveel ouer persone wat alleen is en ŉ ekstra 

besoek of ’n kuiertjie baie sal waardeer. 

Kontak asb vir Sonja Snyman: 083 2357198 

Pinkster 

Sondagaand 29 Mei tot  

Donderdagaand, 2 Junie,  

om 18:30 hier in die kerkgebou.   

Dii Albertus en Faani bied aan.  Sop en 

broodjies gratis na die diens beskikbaar. 

      Ons leef in gebed: 

• In ons wêreld: Bid dat daar ’n steeds groter bewussyn sal groei vir die broosheid en 
waarde van die aarde en skepping en al die ander vorms van lewe naas die mensdom. 
 

 

• In ons land: Bid dat die ontwrigting van Eskom se beurtkrag en die groot 
werkloosheidsyfer en ekonomiese druk nie sal lei tot chaos en anargie nie, maar herstel 
en hoop. 
 

 

• In die kerk: Bid dat die kerk, uit alle denominasies, hulle eenheid sal vier deur ons 
geloof in die opgestane Jesus wat ons hier lei en leer. 
 

 

• In die gemeente: Bid vir medegelowiges wat sukkel met twyfel in sy/haar geloof. 
 

 

• Met mekaar: Bid vir ons kinders wat in die skool en op sosiale media blootgestel 
word aan idees en uitdagings wat baie hoë eise stel aan hulle geloof. 



Preekopsomming   Openbaring 21:9 -22:5  
 

Nuwe Jerusalem. ŉ Spieëlbeeld van ons as kerk deur wie hemel op aarde gebeur.  Ons is so 
gekondisioneer met die prentjies en idees van die hemel as ŉ plek êrens waarheen ons ontvlug 
van ons lewe op aarde, dat ons kan dink dat ons lewe hier op aarde minderwaardig of nie so 
belangrik is nie. Daarom is Openbaring ŉ wakkermaak boek wat ons help om nou te leef!  
 
Verwys na die teks: Die nuwe Jerusalem: 
• Let op, dat die Nuwe Jerusalem as ewige woonplek van God nie ŉ plek êrens daar bo is nie. 
Dis God se teenwoordigheid wat aarde toe kom om volledig deel te raak van ŉ fisiese bestaan. 
 

• Let op dat die nuwe Jerusalem nie ’n plek is nie. Vers 9. Dis ŉ beskrywing van die bruid van 
God wat vanuit die teenwoordigheid van God op die aarde neerdaal. Die stad is ons — dit is die 
Here wat vir ons ŉ prentjie skets van onsself. Ek en jy. Hulle wat aan Christus verbind is. Hulle 
in wie Hy se vreugde vind, met wie Hy gemeenskap het en saam met wie Hy kom woon.  
Dus: as jy die hemel wil sien, moenie opkyk nie. Kyk rond. Kyk na jouself! 
 

• Dit onderstreep die feit dat hemel en aarde nie twee afsonderlike werklikhede is nie, maar 
twee kante van die selfde munt. Dit wys hoe hemel en aarde vir mekaar gemaak is en hoe dit 
besig is om een geheel te word. 
 

Ons gaan nie hemel toe nie, die hemel – die domein van God se lig en teenwoordigheid kom 
volledig aarde toe. Ons wil en kan dus nie van die aarde af ontsnap na ŉ ander beter plek nie. 
God kom maak die aarde deur ons die beter plek.  
 
Die visie van die nuwe hemel en aarde en die stad wat neerdaal en op die aarde gestalte kry is 
niks anders as die belofte van dit wat ons reeds in die geloog ontvang het nie. Openbaring 21 
beloof wel op ŉ wonderlike manier dat dit verseker volledig sal waar word. 
 
Hoekom gebruik Johannes ŉ beeld van ŉ stad om die kerk te beskryf wat in gemeenskap met 
God op die nuut gemaakte aarde leef? Stede is in ons eie gedagtes en deurgaans in die Bybel die 
plek waar al die euwels van sonde bymekaar kom en gedy? Die beeld van die nuwe Jerusalem as 
stad is juis in kontras met die beskrywing van die stad Babel in Openbaring wat finaal vernietig 
word.  
In teenstelling daarmee is die kerk ŉ samekoms van mense in God se teenwoordigheid waar 
alles wat goed en lig en lewe is bymekaar kom met God in ons midde. 
 

As Johannes nou die bruid, die kerk, God se woonplek beskryf, watter beter beeld as ‘n stad 
waar alles wat goed en heilig en mooi is tot ‘n klimaks kom omdat God alle dinge nuut maak! 
Dis ‘n samekoms van mense, maar die keer nie om die bose tot ‘n spits te laak kom nie, maar 
alles was goed, rein en heilig is tot ‘n klimaks te laat kom.  
 

“Heaven is a holy city living in harmony with God; heaven is a virgin bride, alive 
in intimacy with God; and the city and bride are us.” Eugene Petersen 
 

Daarom die oortreffende skoonheid, reinheid en lewegewende prentjie, beeldspraak om te se 
hoe absoluut mooi en volmaak die kerk is wat nou God se woonplek op aarde is.  
Al die beeldspraak en simbole kom uit die Ou testament.  
• Dis ŉ volmaakte vierkantige kubus wat heenwys na die allerheiligste in die OT tempel waar 
die Priester vir God ontmoet het. 
• Die edelstene herinner aan die stene op die borslap van die hoe priester wat alleen tot God 
nader. 
• Die stad het nie ŉ tempel nie omdat God nou leef in die midde van die gelowiges. Johannes 
beskryf dit wat Jesus in die evangelie van Johannes 14 beloof het dat Hy en die Vader onder en 
by ons sal kom woon. 
• Die stad is ŉ heenkome van wysheid en lig vir die nasies. 
• Die stad is die bron van oorvloedige genesing en voeding. 



Dit bevestig die boodskap van Kersfees: Immanuel, God met ons.  
 
God het aarde toe gekom en maak die hemel sigbaar, eers deur Jesus, maar nou 
deur sy kerk in en deur wie Hy woon. 
 
Kyk na die beeldspraak. Dis “wow!”, dis heerlik. Dis vol lig en lewe en goedheid. Dis ŉ plek van 
wysheid en raad en advies vir almal. Dis jy! Dis ons! Ons is nou reeds die stad, die woonplek 
van God terwyl alles wat nog in stryd hiermee is stuk vir stuk deur God afgebreek word.  
Ek hoor ŉ stem wat in jou binneste sê:  “Nee, ek is nie ŉ vlekkelose, sondelose bruid nie. Ons 
gemeente is nie die spasie nie.” 
  
Johannes se beeld van die stad help hiermee.  
• Kyk wie is die poorte. Dis die 12 stamvaders van Israel. Ver van volmaak af.   
• En die hoekstene.  Die hoekstene is die 12 apostels. Lees die Bybel en leer hulle ken. Mens 
soos ek en jy vir wie die Here met liefde geleer het. 
 
Ons het aan die begin gesê dat Openbaring met die byna vergesogte beelde en simbole in 
visioene ŉ wakkermaak boek is. Dit maak ons wakker uit ŉ oppervlakkige naïewe geloof in ’n  
hemel êrens eendag daarbo waarheen ek ontvlug van die regte lewe. Dit bring ons in kontak 
met die regte lewe hier op aarde as deel van dit waarmee God besig is. Hemel op aarde!  
 
Ek onthou hoe ŉ jong meisie, jare gelede in die belydenisklas in George, na die verduideliking 
van God se koninkryk en die hemel byna in trane was omdat sy nie meer daarvan kan droom 
om ŉ singende engeltjie êrens in die wolke te wees nie. 
 
Die reeks nooi ons uit. Begin nou reeds leef met die einde in gedagte.  
Vriende, Johannes beskryf die einde wat besig is om in die hede deur te breek.  
 
Die pad na die einde is die lewe in die nou van ŉ bestaan in die Nuwe Jerusalem wat ek en jy en 
ons as gemeente is.  
 
As ons dit verstaan en glo, dan verstaan ons dat God nie Sy bruid êrens in die hemel bo die 
wolke voorberei om eendag aarde toe te kom nie. Ons is die bruid wat Hy vlekkeloos wit gewas 
het met Sy bloed. Vir wie Hy die hof maak met Sy liefde en vergifnis en wie hy voorberei om 
Hom te volg en leerlinge van Hom te wees soos wat Hy die nuwe Jerusalem met ons bou op die 
fondamente van die mense en waarhede van die Ou en Nuwe Testament. 
 
• Met Johannes se visioen van die Nuwe Jerusalem kom hou God ‘n spieël voor ons en Hy wys 
ons wie ons is. Wat Hy besig is om met ons te bou. Daarmee gee Hy vir ons ’n verstaan van die 
ware betekenis van ons lewens hier op aarde. Hy kom wys ons dat die spreekwoordelike 
“Heavenly minded” het alles te doen met ons lewe op aarde waardeur ons saamwees gestalte 
aan God gee. 
 
Met hierdie spieël roep Hy ons uit ’n kinderagtige droom van ’n beter plek êrens anders waar 
ons wildste drome gaan waar word sonder verantwoordelikhede. Hy maak ons oë oop vir die 
geskenk van ons lewens en die feit dat hierdie lewe die een is waar hemel ervaar en geleef word. 
Dat Hy en Sy gemeenskap met ons die enigste en blywende antwoord is. 
Johannes is as’t ware die boodskapper van God se getuigskrif van wie die kerk is.  
 
Wat Johannes hier beskryf is die vroeë kerk in Handelinge 2:43-47: “43 Die apostels het baie 
wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul. 44 Al die gelowiges was 
eensgesind en het alles met mekaar gedeel. 45 Hulle het hulle grond en besittings verkoop en 
die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. 46 Hulle het almal elke dag getrou by 
die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met 
blydskap en in alle eenvoud geëet, 47 en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die 
Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.” 



ONS NAAM HET VERANDER! 

KOOP EN GEE  VERANDER NA OMGEE 

Ons beplan nog ’n paar positiewe veranderinge!        

Hou ons dop! 

Pinkster 2022 visie 

COVID19 dwing ons almal om dieper te dink oor baie dinge. Dieper dink kan mens  help 

om duideliker te sien wat regtig belangrik is. Die leraars en kerkraad is die afgelope twee 

jaar gedwing om dieper te dink oor die gemeente en waarmee die Here in ons midde 

besig is en waarheen Hy met ons op pad wil wees.  

Met hierdie jaar se Pinkster wil ons jou uitnooi om deel te raak van hierdie proses. Ons glo 

dat die Here ons help om vars en nuut te sien.  Hy gee ons ŉ visie wat ons nie belas en 

moeg maak nie, maar uitnooi en hoop gee.  Kom maak die Pinkster tyd om hiervan  te 

hoor en te ontdek hoe dit jou eie lewe raak.   

Ons begin Sondagaand, 29 Mei en eindig op Donderdag, 2 Junie. Vergeet daardie week 

van aandete. Ons kuier saam en deel ons ervarings elke aand na die tyd met sop en brood.  

Ons begin elke aand, van Sondag tot Donderdag, om 18:30.  Kom net soos jy is en laat die 

Heilige Gees jou  geloofsoë oopmaak vir ons pad vorentoe.  





BANKBESONDERHEDE 

NG Kerk Melkbosstrand          

Rek:  ABSA  405 334 8637       

Verwysing:  Jou naam en van asb. 

Kaartfasiliteite is beskikbaar by die 

kerkkantoor. 

SENDING:  ABSA                      

           Rek 9285067335 

Of gebruik Snapscan Webblad 

www.ngkerkmelkbosstrand.co.za  
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Instagram:   ngkerkmelkbosstrand  

WhatsApp:  066 026 7989 
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Een van ons gesin se gunsteling maniere van tydverdryf is om na groot, mooi huise te kyk wat te koop is.  

Ek praat nou nie van gewone huise nie, ek praat van daardie groot huise wat soos ‘n hotel lyk, en 

allerhande vreemde luukshede het met pragtige uitsigte by die vensters uit.  Ons lees op oor al die 

“gadgets” wat saam met die huis kom, soos om die ligte en musiek aan en af te sit van jou telefoon af of 

reelings wat die handdoeke warm maak.  Ons verbeel onsself dat ons op een of ander manier hierdie huis 

wen!  Dan deel ons kamers uit, en maak planne oor hoe ons die huis binne sal versier, en wie ons sal nooi 

om te kom kuier en wat ons alles daar sal doen.  Ons kan heerlik dagdroom oor hierdie sprokietoekoms 

van ons, totdat ons die volgende mooi huis te koop sien!  

 

Aan die einde van Openbaring lees ons hoe God vir Johannes ‘n prentjie wys van hoe die hemel gaan 

lyk.  Daar word ‘n pragtige prentjie geteken deur die woorde wat ons lees in Openbaring 21 en 22.  Maar 

wat hierdie prentjie so mooi maak, is nie net al die goue strate en pragtige edelstene nie, dit is ook wat 

daar gaan gebeur wat pragtig is.    

 

Lees: Openbaring 21:22-27 Die nuwe Jerusalem 

 

Gesels: 

• Gesels oor hoe julle dink die hemel lyk.  

 

• Verbeel julle julle kan ook sien wat Johannes gesien het.  Wat sal vir jou die mooiste wees van 

wat ons nou net gehoor het?   

 

• Watter vrae het julle nog oor die hemel? Gesels oor dit waaroor julle wonder. 

 

Bid: Liewe Here, dankie dat U aan ons die hemel belowe vir almal wat U dien. Amen 

 

Doen: Neem ‘n groot stuk papier of las vier A4 papiere aanmekaar.  Teken die buitelyne van ‘n 

hoofletter H daarop en “doodle” prentjies en woorde van wat julle saam gelees het en oor gesels het oor 

hoe die hemel lyk.    

_________________________________________________________________________ 

 

Luister hierdie week na nog oordenkings oor die hemel, Jesus se Hemelvaart en wat dit vir ons beteken op die 
DinkJeug Familie App. 

Laai die app gratis hier af: 

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinkjeug.dinkjeugapp&hl=en   

Apple iStore: https://apps.apple.com/za/app/dinkjeug-families/id1504077715  
 
Vir meer hulpmiddels om jou hele bediening weekliks met dieselfde teksgedeelte te belyn, besoek NOUS by www.nous.org.za  

Openbaring 21:10, 22–22:5 

22 Mei 2022 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.dinkjeug.dinkjeugapp%26hl%3Den&data=04%7C01%7C%7C3f2242a7d8494842f55308d8beb1bbc6%7Ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7C0%7C0%7C637469017880814456%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BgmBPBf3ncbuFctR37ANEa03ao6QWRnE%2Bqn6XdLSO%2Bg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fza%2Fapp%2Fdinkjeug-families%2Fid1504077715&data=04%7C01%7C%7C3f2242a7d8494842f55308d8beb1bbc6%7Ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7C0%7C0%7C637469017880814456%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bApDsQv8LVDSHJhd%2FlGE0ahZPIdQJY3u42bzsDirzm4%3D&reserved=0
http://www.nous.org.za/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofstuk 21 begin met Johannes se visie van "'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde" (21:1a) 

- die eerste hemel en aarde het verdwyn (21:1b). Hy het “die heilige stad, die nuwe 
Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid 

wat vir haar man versier is.” (21:2).  God het belowe “Hy sal al die trane van hulle oë 
afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie.” (21:4) en “Kyk, Ek maak alles nuut” 

(21:5). Die gelowiges sal water ontvang “uit die fontein met die water van die lewe” 
(21:6-7), maar die ongelowiges sal “die poel wat met vuur en swael brand, dit is die 

tweede dood” (21:8).  

 
9 Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke het waarin die sewe laaste plae 
was, gekom en met my gepraat. “Kom,” het hy gesê, “ek sal jou die bruid wys, die vrou 

van die Lam.” 
10 Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na 'n groot hoë berg toe 
geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit 

afkom.  

Johannes sien nou nog 'n visioen van die hemelse stad. Die volgorde van die beelde is 

egter omgekeer.  Eers sien hy die Nuwe Jerusalem gereedgemaak soos 'n bruid; hier 

word die bruid aangekondig voordat Johannes die heilige stad sien wat van God af kom.  
So 'n omkering van beelde dui daarop dat die Nuwe Jerusalem vir Johannes beide 'n 

volk en 'n plek is (vgl. Johannes 14:2–4).  
 

Hierdie prentjie van 'n hernude stad vervul talle Ou Testamentiese profesieë waar Sion 
nou die “Stad van die HERE” is (Jes. 60:14) en die “Gewilde stad, stad wat nie verlate lê 

nie.” (62:12).  
 

Baie van sy beeldspraak is spesifiek geput uit Esegiël se visie van die hernude tempel, 
land en stad in Esegiël 40–48. Hierdie visie word doelbewus gekontrasteer met die 

visioen van Babilon, die moeder van prostitute. Albei word voorgestel deur een van die 
sewe engele wat die sewe bakke vashou (Op. 17:1; 21:9) wat Johannes dan in die Gees 

opneem om die visioene te sien (17:3;21:10).  

Die aardse stad Babilon is 'n prostituut terwyl die hemelse Jerusalem, ook genoem die 

“heilige stad” (21:2, 10), 'n bruid en vrou is.  

 

Die Storie Agter  

Die Groot Storie  

22 Mei 2022 

Openbaring 21:10-22:5 

 



 

11 Die stad het die heerlikheid van God: sy glans is soos dié van die kosbaarste 

edelsteen, soos 'n kristalhelder opaal. 
12 Die stad het 'n groot hoë muur met twaalf poorte. By die poorte is daar twaalf engele, 

en op die poorte is daar name geskrywe, dié van die twaalf stamme van die volk Israel. 

Van die ongeveer duisend stede in die Romeinse Ryk, is die meeste as Hellenistiese 

stede gestig. Griekse stede was gewoonlik ommuur vir verdedigingsdoeleindes. 

Die muur rondom Efese, waarvan 'n deel nog op die berge Koressos en Pion in Turkye 

gesien kan word, was in die 3de eeu vC gebou. Pergamum, Smirna en Sardis het elk 'n 

akropolis gehad omring deur 'n muur.  

Nadat Laodisea in die eerste eeu deur verskeie aardbewings geteister is, is dit onseker 

of sy muur ooit weer herstel is. Stede wat gedurende die Romeinse tydperk gebou is, 

het dikwels nie verdedigingsmure gehad nie, vanweë Rome se militêre mag.  

Die verdedigingsmure wat vandag in Philadelphia gevind word, dateer uit die latere 

Bisantynse tydperk.  

Die Jerusalem wat deur Herodes gebou is, was omring deur drie verdedigingsmure; en 

na Titus die stad in 70 nC ingeneem het, het hy beveel dat die mure platgevee moes 
word. Die huidige mure rondom die ou stad is deur die Ottomaanse sultan, Suleyman, 

gebou in 1537–40.  

Die beeld van 'n ommuurde stad dui dus op veiligheid en sekuriteit vir diegene wat 

binne toegelaat word. 

 

name geskrywe, dié van die twaalf stamme van die volk Israel 

Dit is die eerste gebruik van die getal twaalf.  Dit word herhaaldelik in hoofstuk 21 

gebruik om van poorte te praat (v.12, 21), engele en stamme (vers 12), fondamente en 
apostels (vers 14) en pêrels (vers 21). Twaalf dui op voltooiing en perfeksie en is die 

produk van die heilige getalle drie en vier.  
 

Die poorte was die enigste ingang na 'n antieke stad. Babilon het agt massiewe poorte 

gehad, terwyl Jerusalem in die tyd van Jesus vier poorte deur sy buitenste 

verdedigingsmure gehad het. 
  

Hierdie twaalf seuns van Jakob verskil van die lys in Openbaring 7:4–8 waar Manasse 
genoem word en Dan weggelaat word. Die meer algemene aard van Johannes se 

beskrywing dui daarop dat dit simbolies is.  
 

Hierdie poorte is deur engele bewaak en toegang is nie verkry op grond van jou 

Israelitiese afkoms nie, maar deur morele reinheid (vgl. Openb. 21:27; 22:14).  
 

Die poorte was snags gesluit vir beskerming, maar omdat daar geen nag in die Heilige 

Stad is nie, is sy poorte vir ewig oop (21:25). Die twaalf oop poorte suggereer 
onbeperkte toegang tot God en die Lam vir die oorwinnaars/konings wat vir ewig hulle 

lof sal bring (21:24; vgl. Jes. 60:11). 
  

 



 

13 Aan die oostekant is daar drie poorte, aan die noordekant drie, aan die suidekant drie 

en aan die westekant drie.  
14 Die stad se muur het twaalf fondamente, en daarop is daar ook twaalf name, dié van 

die twaalf apostels van die Lam. 

Die name van die twaalf apostels word in die Sinoptiese evangelies gegee (Matt. 10:2–

4; Mark. 3:16–18; Lukas 6:14-16): Johannes — seun van Sebedeus, broer van Jakobus, 

’n Seun van Donder — is een van die vier apostels wat in al drie lyste voorkom.  

Judas Iskariot word ook genoem, maar na sy verraad en dood, is Matteus deur loting 

gekies om by die elf apostels gevoeg te word (Hand 1:15–26).  

Paulus het homself ook as een van die apostels gereken wat die fondament van die Kerk 

van Jesus Christus gelê het (1 Kor. 3:10), maar omdat hy nie saam met Jesus gewandel 
het tydens sy aardse bediening nie, is hy nooit as een van die Twaalf beskou nie (vgl. 

Handelinge 1:21–22).  

Die kerk was die voltooide struktuur wat “gebou moes word op die fondament van die 

apostels en profete, met Christus Jesus self as die hoeksteen” (Ef. 2:20). Die twaalf 
stamme en die twaalf apostels verteenwoordig die kollektiewe volk van God – die ‘ou’ en 

die ‘nuwe’ Kerk. 

 
15 Die engel wat met my gepraat het, het 'n goue meetstok gehad om daarmee die stad 
self, sy poorte en sy muur te meet.  
16 Die stad is vierkantig, net so lank as wat hy breed is. Hy het die stad toe met die 
meetstok gemeet. Die lengte, die breedte en die hoogte daarvan is dieselfde, twaalf 

duisend kilometer.  

In 11:2 meet Johannes die tempel van God; hier word ŉ engel gebruik - wat 'n goue 

meetstok het - om die stad te meet. Die vierkant was 'n belangrike vorm in Judaïsme. 

Die borswapen van die hoëpriester was vierkantig (Eks. 28:16), net soos die 

Allerheiligste in Salomo se tempel (2 Kron. 3:8). 
 

Die gebruik van die nommers 12, 144, en 1000 in Openbaring plus die onwerklikheid 

van die presiese afmetings wys op 'n figuurlike begrip van hierdie getalle. Hierdie 
uitbeelding van die ewige woonplek van God en sy volk dui op volmaaktheid en 

volledigheid. 

 
17 Hy het ook die muur om die stad gemeet. Dit is honderd vier en veertig meter hoog. 
Die engel het die mate van mense gebruik. 
18 Die muur is met opaal gebou en die stad self met suiwer goud wat soos 'n skoon 

spieël lyk.  

Opaal is ŉ edelgesteente wat voorheen met God geassosieer is (vgl. 4:3). Die reinheid 
van die stad en sy strate word vergelyk met twee ander kosbare kommoditeite — goud 

en glas.  

Goud in daardie tyd was tipies gemeng met 'n ander mineraal soos silwer, dus was 

suiwer goud veral waardevol.  



 

Die gebruik van glas het toegeneem ná die ontdekking van glasblaas omstreeks 50 v.C. 
Glas eetware het gou algemeen geword in huishoudings in die Romeinse ryk. 

Onsuiwerhede in die bestanddele of lugborrels wat tydens produksie agtergelaat is, het 
daartoe gelei dat die meeste glas gekleur en deurskynend was. Suiwer glas is dus hoog 

aangeslaan.  

Sardis was 'n sentrum vir beide die produksie van goud en glas. Die goudneerslae wat 
daar naby gevind is, het die grondstof vir die goudraffinaderye gelewer wat argeoloë op 

die terrein ontdek het.  

Sardis was ook 'n sentrum van glasproduksie in Asië, veral in die laat Romeinse tyd 

(ongeveer 400 nC).  

Die gelowiges sou rykdom en prag met hierdie beskrywing van die nuwe Jerusalem 

verbind. 

 
19 Die fondamente van die stadsmuur is met allerhande edelstene versier: die eerste 

fondament met opaal, die tweede met saffier, die derde met agaat, die vierde met 
smarag,  20 die vyfde met sardoniks, die sesde met karneool, die sewende met 

chrisoliet, die agste met beril, die negende met topaas, die tiende met chrisopraas, die 
elfde met hiasint en die twaalfde met ametis.  
21 Die twaalf poorte is twaalf pêrels. Elkeen van die poorte is uit een pêrel gemaak. Die 

strate van die stad is van suiwer goud, blink soos 'n spieël. 

Jesaja het die toekomstige Sion beskryf as 'n stad waarvan die fondamente, mure en 

poorte gebou is met edelgesteentes (Jes. 54:11–12).  
 

Die vierkantige borsplaat wat die hoëpriester gedra het, het twaalf edelgesteentes 

bevat, op elkeen is die name van een van die twaalf stamme gegraveer (Eks. 28:17–

20;39:10–13). 

Soos Johannes met ander Ou-Testamentiese ontlenings doen, pas hy hierdie lys aan vir 
sy eie doeleindes. Die kleure van die klippe verteenwoordig verskillende skakerings van 

geel, rooi, blou en groen. Die klippe verteenwoordig nie net 'n stad van majestueuse 

skoonheid en glorie nie, maar ook een van groot waarde vir sy toekomstige inwoners. 

 
22 'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die 

Almagtige, en die Lam.  

Die tempel simboliseer die ewige aanbidding en teenwoordigheid van God – God is oral, 

nie net in die tempel nie.  
 

Die vernietiging van die tweede tempel in Jerusalem deur die Romeine in 70 nC is deur 
Jesus geprofeteer (Matt. 24:1–2) en vir byna tweeduisend jaar het die Jode nie weer 'n 

sentrale heiligdom vir aanbidding en opoffering gehad nie.  

Baie gelowiges glo dat die tempel herbou moet word voordat die wederkoms van 

Christus kan plaasvind.  Die Nuwe Testament stel dit egter nooit uitdruklik so nie.  In 
plaas daarvan leer die Evangelie van Johannes dat die Woord mens geword het en dat 

die goddelike tabernakel nou by die mensdom was (Johannes 1:14).  



 

Omdat sy eie liggaam nou die tempel was (2:19–22), het Jesus ons geleer dat ware 
aanbidding geestelik sou wees eerder as om by 'n fisiese tempel in Samaria of 

Jerusalem te wees (4:21–24).  

Die tempelbeelde dui op die ewige aanbidding van God en die Lam. 

 
23 Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid 
van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. 24 Die nasies sal in die stad se lig lewe, 

en die konings van die aarde verleen luister daaraan.  
25 Die poorte daarvan word gedurende die hele dag nooit toegesluit nie: daar sal nie 

meer nag wees nie.  
26 Die mense sal die luister en die rykdom van die nasies daarheen bring.  
27 Niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doen, sal ooit daarin kom nie, 
maar net dié wie se name in die boek van die lewe, die boek van die Lam geskrywe 

staan. 

 

Die hemel word hier en in 22:5 as 'n plek van ewige lig uitgebeeld; ŉ lig wat deur God 

en die Lam gegenereer word.   

Die assosiasie van God met lig is algemeen in die Skrif. God het sy heerlikheid 
geopenbaar as vuurkolom regdeur Israel se reise in die woestyn (Eks. 40:38).  Dawid 

verklaar in Ps 27: “Die HERE is my lig en my redding” (Ps. 27:1). In een van sy "Ek is" 

gesegdes het Jesus verklaar: “Ek is die lig vir die wêreld” (Johannes 8:12). En Johannes 

het geskryf: “God is lig; in Hom is daar is daar geen duisternis nie” (1 Johannes 1:5).  
 

As gevolg van hierdie konstante lig in die stad, kan geen kwaad of onreinheid by sy 

poorte inkom nie. 

 

 
1 Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos 

kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit.  

Die nuwe hemel is 'n gerestoureerde en opgeknapte Eden, en verskeie beelde uit die 

oorspronklike paradys maak nou hul verskyning:  

'n Rivier het uit Eden gevloei wat die tuin met water natgemaak het (Gen. 2:10). Nadat 
Eden, na die sondeval, vir die mensdom verbied is, het die hernude toegang tot sy 

seëninge deel gevorm van Israel se profetiese hoop.  

Joël het verklaar dat op die Dag van die Here daar 'n fontein sou wees wat uit die huis 
van die Here uit gevloei het (Joël 3:18). Beide Esegiël en Sagaria het die waters van die 

lewe sien uitvloei vanuit die eskatologiese Jerusalem (Eseg. 47:1–10; Sag. 14:8).  
 

Die bron van hierdie lewende waters verander met die Inkarnasie van 'n plek na 'n 

Persoon. By die Huttefees het Jesus Homself as die bron van die strome van lewende 
water genoem en Hy het die Heilige Gees as die geestelike werklikheid geïdentifiseer, 

waarvoor lewende water 'n metafoor was (Joh. 7:37–39).  



 

Die koms van die Gees met Pinkster was die deposito wat die Kerk se toekomstige 
eskatologiese erfenis waarborg (vgl. Ef. 1:13–14), wat in Openbaring die herstelde Eden 

is.  

Dat die bron van die rivier die troon van God en die Lam is, suggereer dat "water van 

die lewe" ook gebruik word as 'n metafoor vir die Heilige Gees.  
 

2 Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant 
staan die boom van die lewe. Hy dra twaalf keer per jaar vrugte: elke maand lewer hy 

sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. 

Toe Eva die vrugte van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het, het 'n 

vloek oor die mensdom en die geskape orde gekom (Gen. 3:1–19). Die gevolge van 

daardie vloek is uiteindelik omgekeer, en die oorwinnaars is onbeperkte toegang tot die 

boom toegelaat.  

Johannes se beeldspraak kom direk vanuit Esegiël.  Esegiël wat vrugtebome gesien het, 

wat al langs die oewer van die rivier wat uit die tempel vloei, gegroei het. Hierdie bome 
het maandeliks vrugte geproduseer vir kos, en hulle blare was vir genesing (Eseg. 

47:12). Die ewige vrugdra is ŉ toonbeeld van die transformasie van die normale 

seisoenale siklusse van saaityd en oes (Pred. 3:2). Dit simboliseer ook die voortdurende 
vernuwing wat in die ewige stad bestaan. Die genesing wat vir al die nasies voorsien, 

neem die rou, gehuil en pyn wat ervaar is onder die vloek van die ou aarde, weg (Op. 

21:4).  

Die oorvloedige vrugte en medisinale blare simboliseer die volledigheid van Christus se 

redding vir die oorwinnaars. 

 
3 Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die 

Lam sal in die stad wees, en sy dienaars sal Hom dien.  

Die tweede ewige aktiwiteit van die verlostes, naas aanbidding (21:22), is diens rondom 

die hemelse troon, wat God se ewige heerskappy simboliseer. Omdat die gevolge van 

sonde omgekeer is, is die heiliges nou vry om vir ewig te regeer.  

Om God se aangesig te sien, suggereer persoonlike kontak en gemeenskap met God.  
Alhoewel Jesus se tyd op aarde kort was, het Hy belowe dat sy dissipels in die hemel by 

Hom sou wees, vir ewig (Johannes 14:2-3).  
 

4 Hulle sal Hom sien, en sy Naam sal op hulle voorkoppe wees.  

God se knegte word steeds geïdentifiseer as diegene wat met sy Naam op hulle 

voorkoppe gemerk is (Op. 7:3; 14:1). 
 

5 Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van 

die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid 

regeer. 

Die heerskappy wat deur die martelare begin is gedurende die duisend jaar (20:4–6) 

gaan nou vir ewig voort. 
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Hoe kan ons vir mekaar hierdie week bid? 
Het enige iemand spesifieke gebedsbehoeftes?  Teken dit aan. 
Watter gebede wat julle hier genoem het, is reeds verhoor?  

22 Mei 2022 

As julle groep na die erediens bymekaarkom waarin die teks hanteer is: 
As daar tyd is,  
lees dit uit verskillende 
vertalings. 

  

Word vir ŉ oomblik doodstil. Haal diep asem.  
Met elke asem wat jy inneem, sê jy vir die Here dankie vir sy genade. 
En elke keer as jy jou asem uitblaas, loof jy die Here. 
Asem in. Asem uit. Genade in.  Lof uit. 

 

Hoe ons nuut dink, doen en leef in die wêreld rondom ons.   

Verder en Voor: 
 

Gee kans dat elkeen in die groep op ŉ los A4-folio ŉ lys kan maak van al die 
dinge wat hulle die afgelope 18 maande laat huil of bang gemaak het, al die 
kere wat mense hulle seergemaak of in die steek gelaat het.   
Sê dan vir mekaar dat in die Nuwe Jerusalem daar geen smart of pyn meer 
sal wees nie.  Niks nie.  Steek dan die papiere iewers aan die brand.  Word 
stil en sê vir die Here dankie dat Hy nou reeds al ons trane afdroog. 

Vertel mekaar van die lekkerste plek waar jy al ooit gebly het of die 
mooiste plek wat jy al ooit besoek het.  Hoekom was dit vir jou so mooi of 
so lekker?   

Openbaring 21:10-22:5 

Noem enige iets uit die prediking wat jou geraak het of wat jy nie verstaan 
nie.  

 

Wat dink julle was die hoofgedagte?  Kan julle dit in een sin opsom?  

 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.  Of enige vrae wat jy nou het.  
Raadpleeg NOUS se Die Storie Agter Die Groot Storie vir meer agtergrond info oor 
die gedeelte.  
 

 
Kan jy dink aan nog stories in die Bybel waar God mense na ŉ hoë berg geneem 
het, sodat hulle beter kan ‘sien’?   
 
Watter simboliese betekenis het ‘12’ in die Bybel?  Kan jy dink wat alles 12 is in die 
Bybel (Ou- en Nuwe Testament)? Wie simboliseer die 12 stamme en die 12 
apostels?  En die 144 000?   

In die Ou Testament lees ons dat slegs Joodse mans toegang kon kry 
tot sekere dele van die tempel.  In die Allerheiligste kon slegs die 
hoëpriester eenkeer per jaar kom.  Wat is volgens Openb. 21:27 en 
22:14 nou die vereiste om in die tempel te kom? En om in die 
Allerheiligste te kom?    
 

Hoekom gaan daar nie ŉ tempel in die Nuwe Jerusalem wees nie? Wat 
is die funksie van ŉ tempel?  Waar is die tempel nou in hierdie stadium?  
Lees bv Johannes 1:14.  Daar is nog ŉ paar goed wat hierdie stad NIE 
gaan hê nie.  Hoekom is dit so?  Hoe dink jy sal dit wees om sonder pyn 
of hartseer te lewe? 
 
Wat is die betekenis van die stroom van lewende water in 22:1? En van 
die boom van die lewe (22:2)? Dit is die boom waarvan Eva geëet het in 
die Tuin van Eden.  In die Nuwe Jerusalem gaan ons vrye toegang tot 
die boom hê.  Die boom dra elke maand vrugte en jy kan dit ook as 
medisyne gebruik.  Waarna verwys die boom  - of wat simboliseer dit?  


