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Suggestie om te beginnen:
God heeft de aarde gewild,
midden in dat grote
immense heelal. Wat denk je
over de toekomst van deze
aarde en de mensheid?
Voordat je verder gaat met
de preek bespreken zou je
ieder van de kring eens iets
kunnen noemen of
verbeelden waar je dan aan
moet denken. Houdt het je
bezig, maak je je zorgen,
waar hoop je op?

Welcome to the Most Important Conversation of Our Time
Vanuit boeken en documentaires wordt er aandacht gevraagd voor allerlei ideeën over de
toekomst van de aarde en de mens in het tijdperk van kunstmatige intelligentie, of er wordt
gedacht over het emigreren naar andere planeten, omdat leven op deze aarde op een gegeven
moment niet meer mogelijk zou zijn. Het gaat hierin over echt grote vragen. Wat is de plek van de
aarde en van ons mensen in een oneindig groot heelal? Wat mogen we hopen voor de toekomst?
En wat is onze opdracht, onze roeping en taak? Laat ik het anders zeggen: deze literatuur
functioneert als het boek Openbaring in de Bijbel. We krijgen een kijkje achter de schermen. En
het gaat over onze toekomst, over de ‘laatste dingen’. Er worden bedreigingen genoemd, maar
tegelijk klinkt er ook hoop.
Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft
Het logo van dit seizoen: God wil HIER wonen geeft een mooie voorzet. Het is waar, de aarde is
maar klein als je haar vergelijkt met andere hemellichamen. En toch is de aarde belangrijk! ‘Van
de HEER is de aarde en alles wat daar leeft’, schrijft David in Psalm 24. De aarde is Gods eigendom,
Hij heeft haar gewild. En dus is het onze verantwoordelijkheid om goed met haar om te gaan.
Om te zingen:
Psalm 24 is door de eeuwen heen door Joden en christenen gelezen als een gedicht over de
God woont bij de mensen, eindtijd. Het lied eindigt met een verwijzing naar de herschepping, met God die de ‘eeuwige
van Schrijvers voor
deuren’ binnengaat – niet van het oude, maar van het nieuwe Jeruzalem. Het gaat om de God van
gerechtigheid
‘glorie’: de God van kavod in het Hebreeuws, dat betekent luister, heerlijkheid. Dezelfde
In de hemel is de Heer, via uitdrukking komen we tegen in Openbaring 21:11: “de stad (het hemelse Jeruzalem) schitterde
You Tube
door Gods luister”. Als God ergens ‘binnenkomt’ (Psalm 24), als Hij in een bepaalde plaats
Opw 731
aanwezig is – als God ergens ‘woont’ in zijn volle glorie, dan gebeurt er iets bijzonders. Er komt
Opw. 669
leven in de brouwerij! Dingen en planten en dieren en mensen bloeien op, en ze komen tot hun
Sela: De dag van de Heer
bestemming. Dát is The Most Important Conversation waar de Bijbel onze aandacht voor vraagt!
Hoe ziet die rode lijn in de Bijbel eruit?
Om te lezen:
Waar God woont komt alles tot zijn bestemming
Psalm 24: 1, 2, 7
In Genesis 1 komen hemel en aarde ‘tevoorschijn’ door de roep van God. Direct daarop zoomt
Openbaring 21:1-4; 11-12; Genesis in op de hof van Eden, de plaats waar God ‘wandelt’ (3:8). Deze vruchtbare tuin met zijn
14; 16b; 18-19; 22-24
levensrivier staat symbool voor de eerste tempel van God. De plek waar Hij heel nabij is. Maar dan
Openbaring 22: 1-5, 18-21
dringen kwaad en duisternis deze eerste tempel binnen. Je kent de gevolgen: alle relaties worden
verstoord, waaronder de relatie van mensen met hun Schepper. Maar nog steeds is het Gods
Tip: als afsluiting luisteren
wens om bij de mensen te wonen. Welke andere goddelijke ‘woonplaatsen’ zijn er? Allereerst de
naar het lied van Sela:
tabernakel uit het boek Exodus. De mobiele tempel die meereist met het volk Israël, op weg naar
Maranatha
het beloofde land. Honderden jaren daarna volgt er de tweede woning van God: de stenen tempel
in Jeruzalem (1 Koningen 6). En dan verschijnt de Messias als de nieuwe tempel. Jezus is degene in
Creatief:
wie God ‘tabernakelt’, zoals Johannes het noemt (1:14). En ook deze tent-tempel wordt
Zijn er een stel
‘afgebroken’. Na Jezus’ opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest wordt de gemeente van
creatievelingen op de
Messiasbelijders uit de Joden en de heidenen ‘tempel’, woonplaats van God genoemd.
kerngroep? Maak eens een Over al deze ‘woningen’ zal Robert preken.
‘moodboard’ (een sfeerbord De diverse woningen van God wijzen allemaal vooruit naar het Nieuwe Jeruzalem.
waarin je gebruik maakt van Dat lezen we in Openbaring 21. Eerst is er weer de macrozoomlens ‘ Ik zag een nieuwe hemel en
plaatjes uit tijdschriften)
een nieuwe aarde.’ Direct daarna wordt er al ingezoomd, vers 2: ‘Toen zag ik de heilige stad, het
over hoe het nieuwe
nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan’. En dan volgt de ‘ondertiteling’ bij dit
Jeruzalem eruit zou zijn,
indrukwekkende visioen, vers 3: “Gods woonplaats [skènè = tabernakel/tent] is onder de mensen,
gebruik Openbaring 21 als
Hij zal bij hen wonen.”
inspiratie.
Dit is waar het allemaal op uitloopt! Onze toekomst ligt niet op een andere planeet, maar op de
vernieuwde aarde. Dat is Gods werk: de stad komt ‘bij God vandaan’. Tegelijk doet onze inzet en
ons werk er toe. Immers, de Bijbel schetst een ontwikkeling van een (tempel)tuin naar een
(tempel)stad. En steden zijn bij uitstek plekken van werk, cultuur en wetenschap.
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1. Als je de samenvatting
leest, onderstreep dan eens
een zin, woord of Bijbeltekst
die je aansprak, of waar je
juist een vraag bij hebt.
2. Waar God woont komt
alles tot zijn bestemming.
Reageer eens op deze titel
van de preek, kun je er
voorbeelden van noemen?
3. Van tuin (hof van Eden)
naar stad (het nieuwe
Jeruzalen), God heeft veel
verschillende woningen om
bij de mensen te wonen.
Wat valt je op bij al die
‘woningen’; tabernakel,
tempel, Jezus, Heilige Geest
vervulde gelovige,
gemeente?
4. De beeldtaal van
Openbaring laat zien dat
er bij God ruimte is,
harmonie en transparantie.
Iets om naar uit te zien?
Hoopvol? Waarom?
5. Wij zijn bouwmateriaal
voor God, ons leven en werk
doen ertoe, hij gebruikt het.
Lees 1 Kor. 15:58. Hoe kijk je
naar je leven en werk?

Misschien gaat er nu door je heen: Mooi vooruitzicht! Ik wil dit graag geloven. Maar… hoe raakt
dit mijn leven vandaag? En wat moet ik in hemelsnaam met een uit de hemel neerdalende
kubus zoals genoemd in vers 16b. Een kubus met muren van 2400 kilometer lang, breed en
hoog? Om nou eerlijk te zijn: dit klinkt bijna sciencefictionachtig in de oren.
Bij God is er ruimte
Wat mogelijk helpt om hiermee om te gaan, is iets te beseffen van de symboliek in het boek
Openbaring. Laten we beginnen met de afmetingen van de hemelse kubus. Er is één andere
volmaakte kubus in de Bijbel; Het heilige der heiligen in de tabernakel, en later de tempel. Het
heilige der heiligen was de link tussen hemel en aarde. Het was de plaats waar zegen van
uitging. Want daar woonde God, te midden van Zijn volk. Kijk eens naar het visioen van het
Nieuwe Jeruzalem. Deze stad is een sterk uitvergrote versie van het heilige der heiligen. Het
effect van deze grote aantallen is dat we ruimte krijgen in ons denken en voelen. Dat we als het
ware ‘in de ruimte van God’ gaan staan. Gods waarheid en Zijn heiligheid zijn niet bekrompen,
bij God is er ruimte! En bedenk daarbij dat Gods schitterende heiligheid zo immens groot is, dat
er voor het kwaad uiteindelijk geen plaats, geen ruimte meer zal zijn (Openb. 21: 4). Is dat niet
een gedachte die hoop geeft. We zien uit naar die dag, de Bijbel eindigt ermee: ‘Kom, Heer
Jezus’
Transparant en in harmonie en balans
Let ook op de symmetrie van het Nieuwe Jeruzalem! Alles staat in de goede verhouding tot
elkaar. Alles past perfect, van poorten tot edelstenen. Alles is compleet – ook de rivier en de
levensboom uit Genesis ontbreken niet, zie Openb. 22. En niets is er misplaatst in deze
stralende gouden stad, die transparant is als glas (vers 18).
In ons eigen leven is dit vaak heel anders. Sommige deuren van ons levenshuis hangen uit de
hengsels, misschien zijn er zelfs deuren hard ingetrapt. Sommige stenen zijn aangetast door
betonrot. We laten soms donkere gedachten en gewoonten toe die er géén plek zouden
moeten hebben. Dit geldt ook voor ons als gemeente, De Lichtboog is echt werk-in-uitvoering,
er staat nog van alles schots en scheef. En als je nog verder uitzoomt, dan zie je overal in de
wereld disharmonie en onbalans.
Wat is dan het perspectief dat het Nieuwe Jeruzalem ons biedt? ‘Stil maar, wacht maar, alles
wordt nieuw’?
Wij zijn bouwmateriaal! Ons leven en werk doet ertoe!
Kijk eens naar de twaalf poorten van de stad, en naar de twaalf fundamenten, zoals je leest in
Openb. 21: 12 -14, waarin de twaalf stammen en de twaalf apostelen worden genoemd.
De eerste lezers van het boek Openbaring kenden de verhalen over de twaalf zonen van Israël,
de latere twaalf stammen. Zij kenden de verhalen over bedrog en lafheid, over ongeloof en
afgoderij. Dit geldt ook voor de twaalf apostelen. De twaalf leerlingen van Jezus zijn soms
gelovig, dan weer bang; soms liefdevol, dan weer op zichzelf gericht. De eerste discipelen zijn
onvolmaakt. Net als jij en ik. En deze twaalf zijn bouwmateriaal voor de hemelpoorten, deel van
het fundament van de volmaakte stad! En daarin ligt de bemoediging van dit visioen. God is in
staat om mijn en jouw ‘scheve’ leven toch ergens in te passen in zijn volmaakte plan. God maakt
af wat in ons leven nog zo pijnlijk onaf is. Hij voltooit datgene waar we zo graag nu al veel méér
van zouden willen zien.
Alles wat je ooit in geloof en gehoorzaamheid en liefde voor God en mensen hebt gedaan – hoe
klein en verborgen het ook is: het is waardevol. En het blijft zijn waarde behouden. Je mag
weten dat ze in Gods ogen al schitteren als edelstenen in de stadsmuur (Openb 21: 19-20) Of in
de beeldspraak van Openbaring 19 vers 8: al het goede dat jij hebt gedaan, is als zuiver, stralend
linnen waarin de bruid van het Lam zich kleedt.
Dus: wat is ons perspectief op de toekomst? Ons heil – onze redding, ons (over)leven – hangt
niet af van een vlucht in de ruimte, naar andere planeten. Ons heil hangt samen met de ‘ruimte’
die de Alpha en de Omega, de Schepper en de Voltooier van hemel en aarde, ons biedt. En dat
heil begint al in het hier en nu.

