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Nieuwe hemel en aarde

Jezus komt terug en wij gaan Hem tegemoet:

Mattheüs 24: 29- 31

Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en 

de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de 

hemelse machten zullen wankelen.

Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de 

Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op 

de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel,  

bekleed met macht en grote luister.

Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn  

uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van 

de hemelkoepel tot het andere. 

Eerst de doden dan de levende:

1 thessalonicenzen 4: 16- 18

Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de 

bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen 

eerst de doden die Christus toebehoren opstaan,

en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd  

op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij  

hem zijn.

Troost elkaar met deze woorden.

We worden verandert:

1 Corinthiers 15: 51, 52

Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven–toch zullen  

wij allemaal veranderd worden,

in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde 

inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met  

een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen.

1000 jaar en een taak:

Openbaringen 20: 4- 6

Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de 

zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over 

God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook 
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zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven 

gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de Messias.

De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren.  

Dit is de eerste opstanding.

Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede  

dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de Messias  

zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.

Krijg je automatisch een taak?:

We lezen vers19- 30

Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap.

Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem 

nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer  

gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.”

Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare  

dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein 

bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van 

je heer.”

Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u 

hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij  

verdiend.”

Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare  

dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je  

over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”

Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer,  

ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst  

waar u niet hebt geplant,

en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.”

Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik  

maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant?

Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst  

mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen.

Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft.

Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft,  

hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen.

En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men 

jammert en knarsetandt.”
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We gaan weer verder met onze toekomst:

Openbaringen 21 en 22

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.’

21:  16, 17

De stad was vierkant, even lang als breed. Hij mat de stad met zijn meetstok:  

twaalfduizend stadie, zowel in de lengte als in de breedte en in de hoogte.

Hij mat de stadsmuur: honderdvierenveertig el, in gewone mensenmaat, die ook 

engelenmaat is.

(Meer dan tweeduizend kilometer lang, hoog en breed. Dit zal ongeveer het grootste gedeelte 

van het huidige Europa in beslag nemen)

21: 22- 26

Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is  

haar tempel, met het lam.De stad heeft het licht van de zon en de maan niet  

nodig: over haar schijnt Gods luister, enhet lam is haar licht.

De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun 

lof.

De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer  

zijn.

De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen.

22: 3 - 5

Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het  

lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren

en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd.

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.
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22: 16- 21

‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor 

de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende 

morgenster.’

De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie  

dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.

Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er  

iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven 

zijn;

en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God 

hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit  

boek beschreven zijn.

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ 

(Een mooiere afsluiting kan ik me niet bedenken)

Amen. Kom, Heer Jezus!

De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.
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