Een plek onder de zon
Verhalen over het Koninkrijk

Bijbelverhalen als bron voor inspiratie en geloof.
Aan de hand van zeven bijbelgedeelten worden we uitgenodigd
om die op onze eigen manier te benaderen en te ontdekken waar
het verhaal gaat stromen en ons in beweging zet.

Voorwoord
“Een eigen huis, een plek onder de zon…”

De kans is redelijk aanwezig dat u dit lied in uw hoofd heeft, als u de
voorkant van dit boekje gelezen heeft. Toch is dat niet heel erg ver
naast wat we gaan doen…
We gaan ons dit jaar namelijk intensief bezig houden met de plek onder de zon die wij ons thuis noemen: de wereld. Maar dan vooral hoe
de wereld in Gods ogen is: het koninkrijk van God.
Want over niets is zoveel nagedacht en geschreven. Vooral in de Bijbel.
We hebben dit jaar zeven goede verhalen uitgekozen die allemaal iets
zeggen over Gods koninkrijk: waar het op zou moeten lijken, hoe het
zou kunnen zijn, hoe het ons beloofd is en wat we er zelf aan kunnen
doen. Uit ieder ‘genre’ van de Bijbel vindt u een verhaal: het Oude Testament en het Nieuwe Testament, de Tenach, geschriften en profeten,
Evangeliën en brieven en uiteraard ook een verhaal uit Openbaring.
Zo laat het verhaal uit Genesis ons beeldend zien hoe Gods koninkrijk
bedoeld is: een mooie tuin, vol met bomen en planten. En middenin de
mens om er te wonen en het goed te hebben in Gods licht. En hoewel
het mis dreigt te gaan, loopt het niet slecht af en blijft er een plek onder de zon om het leven voort te zetten.
In Numeri ontmoeten we het volk als het is weggeleid uit een slecht
land. Van hard werken in en lang ronddwalen onder de zon, staan ze
aan de grens van het land dat hen beloofd was. Met gespannen verwachtingen blikken ze vooruit. Is er echt zoveel overvloed als hen was
toegezegd?
In het boek Amos komen we in een tijd waar het Rijk van God ver weg
lijkt te zijn. De sociale ongerechtigheid is groot en wordt stevig aan de
kaak gesteld. Maar gloort er hoop aan de horizon?
Psalm 85 bezingt het leven in Gods koninkrijk, met alle goedheid die er
te vinden is.
In Mattheüs vertelt Jezus een verhaal waar het koninkrijk mee te vergelijken valt. En dat is misschien wel minder zoetsappig dan u denkt …..
Ook Paulus schrijft over het koninkrijk en over de mensen die als wegwijzers functioneren. Hij beschrijft de wereld waarin we nu leven als tijdelijk en onze rol als die van mensen die op doorreis zijn naar een ander vaderland.
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In Openbaring is de cirkel rond. Waar de mens in Genesis begon met
het wonen bij God in het paradijs, zo komt God in dit boek naar de
aarde om onder de mensen te wonen.
Er valt nog veel meer te zeggen over het koninkrijk van God. Wij nodigen u uit om in huiskamergesprekken, thema-avonden, kerkdiensten of
andere momenten samen te zoeken naar en misschien iets te ervaren
van dat koninkrijk. Het is aan u. Wij wensen u een mooie reis door deze
verhalen. En we hopen dat u zich thuis mag weten. In deze verhalen, in
deze gemeenschap, op deze aarde. Als een plek onder de zon om te leven in Gods licht.
Rini Bekkers, kw. (bekkers@pknzutphen.nl, 06-43124749)
Ds. Ronald Heins (heins@pknzutphen.nl, 0575-471296)
Ds. Irma Pijpers (pijpers@pknzutphen.nl, 0575-785490)
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Huiskamergesprekken
Zeven maanden lang is er een ‘verhaal van de maand’. Elke maand verdiepen wij ons met elkaar in steeds weer een ander aspect van het Koninkrijk van God, zoals dat in de bijbel voorkomt.
Elke maand zijn er twee huiskamergesprekken waarvoor u zich op kunt
geven bij de gastheer/-vrouw van de middag of avond. Steeds zal ook
een van de predikanten en een ouderling bij het gesprek aanwezig zijn.
8 okt. 14.00 - 16.00 uur
9 okt. 19.30 – 21.30 uur

5 nov. 14.00 – 16.00 uur
7 nov. 19.30 – 21.30 uur

Hennie Spaargaren
de Waarden 225, tel.529722
Jeanet Sips
Oude Kanondijk 17,
tel. 06 39407269
Hillie Goutbeek
Waterstraat 1c, tel.547995
Plonie Pantjes
Hobbemakade 37a, tel.785288

Gen. 3

Num. 13

14 jan. 14.00 – 16.00 uur
Amos 8
en 9

15 jan. 19.30 – 21.30 uur
11 feb. 19.30 – 21.30 uur

Ps. 85

12 feb. 14.00 – 16.00 uur
17 mrt. 14.30 – 16.00 uur

ontmoetingsruimte IJsselflat

Emmerikseweg 252
19 mrt. 19.30 – 21.30 uur

Mt. 13:
24-30

21 apr. 14.30 – 16.30 uur
Hebr. 11

22 apr. 19.30 – 21.30 uur
13 mei 14.00 – 16.00 uur

Openb.
21

14 mei 19.30 – 21.30 uur
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Hoe mooi is het om samen naar een goede, inspirerende film te kijken
en daar na afloop onder het genot van een hapje en een drankje over
door te praten. Dit seizoen beginnen we een heus Filmcafé in de Wijngaard. We doen dit onder de naam Zin in Beeld met alle dubbelzinnigheid die daarin schuilgaat. Het beloven goede en gezellige avonden te
worden.
Om 19.30 uur staat de koffie klaar, waarna om 20.00 uur de film begint.
Na afloop staat er een drankje klaar en praten we met elkaar na over
wat we gezien en ervaren hebben.
Omdat er rechten over de films betaald moeten worden, vragen we €
5,- entree. Dat is dan wel inclusief koffie en een (eerste) drankje.
Van harte welkom in het filmcafé op donderdagavond
3 oktober
Troubled Water
12 december Joyeux Noel
13 februari
The Constant Gardener
16 april
The Broken Circle Breakdown
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Wandelen met de Pelgrimsgroep
De pelgrimsgroep organiseert dit jaar weer vier mooie wandelingen
met stilte, bezieling en bezinning.
Op pad over wegen en paden, door bossen en weilanden, langs rivieren of kleine beekjes. Na een kort ochtendgebed, ergens op een inspirerende plek in de buurt van Zutphen, in stilte op pad. Uiteindelijk delen we wat we willen delen. En er is koffie en thee en altijd wel wat lekkers daarbij.
Voor het komend seizoen zijn de volgende data vastgesteld:
herfstwandeling
5 oktober
winterwandeling
26 januari*
lentewandeling
4 april
zomerwandeling
4 juli
We verzamelen om 9.00 uur en zijn tussen 12.00 en 13.00 uur weer terug. Alvast van harte uitgenodigd om mee te lopen.
* bij uitzondering deze keer op een zondagmiddag, om dan eens
aan te sluiten bij de Levenswandel met Simone van der Lans van
de Levensboom, van 14.30-16.00 uur in Bos Voorstonden)
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Kliederkerk
Ook dit jaar zijn er weer drie kliederkerk-vieringen. Deze manier van
vieren lijkt alleen voor kinderen geschikt, maar is eigenlijk bedoeld
voor jong en oud! Dit jaar zal bij de thema's hier en daar worden aangesloten bij het jaarthema. Want kliederkerk is altijd een goede manier
om een goed verhaal te ontdekken!
Kliederkerk is dit jaar op 24 november 2019, 22 maart en 14 juni 2020.
Kliederkerk begint altijd om 14.00 uur en is ongeveer rond 17.00 uur
afgelopen.

7

8

7

even

goede verhalen
over het Koninkrijk
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Genesis 3 het tuinverhaal
1Van

alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had,
was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar
dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen
eten?’ 2‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de
vrouw,3‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft
ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan
te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’4‘Jullie zullen helemaal
niet sterven,’ zei de slang. 5‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen
opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’
6
De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren
een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook
wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 7Toen gingen hun
beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze
vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.
8Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen
de bomen. 9Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je? 10Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben;
daarom verborg ik me.’ 11‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je
soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?’ 12De
mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan,
heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’
13‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij
antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’
14God, de HEER, zei tegen de slang:
‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan,
het vee zal je voortaan mijden,
wilde dieren wenden zich af;
op je buik zul je kruipen
en stof zul je eten,
je hele leven lang.
15Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare,
zij verbrijzelen je kop,
jij bijt hen in de hiel.’
16Tegen de vrouw zei hij:
‘Je zwangerschap maak ik tot een zware last,
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zwoegen zul je als je baart.
Je zult je man begeren,
en hij zal over je heersen.’
17
Tegen de mens zei hij:
‘Je hebt geluisterd naar je vrouw,
gegeten van de boom die ik je had verboden.
Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan,
zwoegen zul je om ervan te eten,
je hele leven lang.
18Dorens en distels zullen er groeien,
toch moet je van zijn gewassen leven.
19Zweten zul je voor je brood,
totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen:
stof ben je, tot stof keer je terug.’
20De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden geworden. 21God, de HEER, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van
dierenvellen en trok hun die aan.
22
Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu
heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook
vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. 23Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de
aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. 24En nadat hij hem had
weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en
het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar
de levensboom bewaken.

Gespreksvragen:
- Dit verhaal staat bekend als ‘de zondeval’. Wordt er wel van zonde gesproken?
- Herken je de manier waarop verleiding werkt, zoals hier beschreven?
- Wat zijn de consequenties van de ongehoorzaamheid volgens deze
tekst?
- De hof van Eden wordt ook wel geduid als ‘de tuin van de volwassenwording’. Wat vind je van die interpretatie?
- Wat vind je van de gedachte dat de verdrijving uit het paradijs niet alleen maar negatief is?
- Wat zegt dit verhaal ons over het Koninkrijk?
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Numeri 13 verkenning van het beloofde land
1

De HEER zei tegen Mozes: 2‘Stuur er een aantal mannen op uit
om Kanaän, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen.
Kies daartoe uit elke stam één man, een familiehoofd.’ 3Mozes deed wat de
HEER gebood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit,
die allen tot de leiders van de Israëlieten behoorden. 4Dit zijn hun namen:
uit de stam Ruben Sammua, de zoon van Zakkur; 5uit de stam Simeon
Safat, de zoon van Chori; 6uit de stam Juda Kaleb, de zoon van Jefunne;
7
uit de stam Issachar Jigal, de zoon van Josef; 8uit de stam Efraïm Hosea,
de zoon van Nun; 9uit de stam Benjamin Palti, de zoon van Rafu; 10uit de
stam Zebulon Gaddiël, de zoon van Sodi; 11van de afstammelingen van Jozef uit de stam Manasse Gaddi, de zoon van Susi; 12uit de stam Dan Ammiël, de zoon van Gemalli; 13uit de stam Aser Setur, de zoon van Michaël;
14
uit de stam Naftali Nachbi, de zoon van Wofsi; 15uit de stam Gad Geüel,
de zoon van Machi. 16Zo luidden de namen van de mannen die Mozes eropuit stuurde om het land te verkennen. Hosea, de zoon van Nun, noemde
hij Jozua.
17Toen Mozes hen uitzond om Kanaän te verkennen, droeg hij hun dit op:
‘Ga eerst door de Negev en dan de bergen in, 18en kijk hoe het land is, of
de bevolking sterk is of zwak en of er veel of weinig mensen wonen. 19Kijk
of het land bewoonbaar is of onherbergzaam en hoe de bevolking woont,
in gewone dorpen of in vestingsteden, 20en kijk of de grond vet is of
schraal, en of er bomen groeien of niet. En probeer vooral ook vruchten uit
het land mee te nemen.’ Het was juist de tijd van de eerste druiven. 21Ze
gingen op weg en verkenden het land van de woestijn van Sin tot aan
Rechob, bij Lebo-Hamat. 22Ze trokken door de Negev en kwamen daarna
in de buurt van Hebron, waar de Enakieten Achiman, Sesai en Talmai
woonden. (Hebron is zeven jaar eerder gebouwd dan Soan in Egypte.) 23In
het Eskoldal aangekomen sneden ze een rank met één tros druiven af, die
ze met zijn tweeën aan een stok moesten dragen, en ook wat granaatappels en vijgen. 24Aan de druiventros die de Israëlieten daar afsneden, heeft
het Eskoldal zijn naam te danken.
25Nadat ze het land veertig dagen lang verkend hadden, keerden ze terug
26
naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, Aäron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten
uit het land zien. 27‘Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt
gestuurd,’ vertelden ze aan Mozes. ‘Werkelijk, het vloeit over van melk en
honing, en deze vruchten groeien er. 28Maar daar staat tegenover dat de
bevolking van dat land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot, en
ook hebben we er Enakieten gezien. 29In de Negev wonen Amalekieten, in
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het bergland Hethieten, Jebusieten en Amorieten, en aan de kust en langs
de Jordaan wonen Kanaänieten.’ 30Kaleb, die wilde voorkomen dat het volk
zich tegen Mozes zou verzetten, zei: ‘We kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan.’ 31Maar
de mannen die met hem mee waren geweest zeiden: ‘We kunnen dat volk
niet aanvallen, het is te sterk voor ons. 32En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. ‘Het land dat wij op
onze verkenningstocht doorkruist hebben,’ zeiden ze, ‘verslindt zijn inwoners, en alle mensen die we er gezien hebben waren uitzonderlijk lang.
33We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Vergeleken bij dat
volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen, en veel meer
zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn.’

Gespreksvragen:
- Wat zou de betekenis kunnen zijn van het gegeven dat God spionnen
stuurt naar het Beloofde Land en Mozes hen vertelde wat ze moesten
doen?
- Waar leidde het demoraliserende rapport van de spionnen toe?
- Wat is het verschil tussen de situatie voor en na de spionnen?
- Wat zegt dit verhaal over het Beloofde Land?

3

Amos 8 en 9 visioen en heilsprofetie
1Dit

heeft God, de HEER, mij laten zien: Ik zag een mand met rijp
fruit. 2En de HEER vroeg mij: ‘Wat zie je, Amos?’ Ik antwoordde: ‘Een
mand met rijp fruit.’ Toen zei de HEER: ‘Weldra zal de tijd rijp zijn, ik zal
mijn volk Israël niet langer sparen. 3Op die dag zal er in de tempel alleen
nog gejammer klinken,’ - spreekt God, de HEER - ‘overal liggen lijken,
overal zijn ze neergeworpen. - Wees stil!’
4Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de ondergang
van de machtelozen van dit land, luister! 5Jullie zeggen: ‘Wanneer is de
dag van de nieuwemaan voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen?
Wanneer de sabbat, zodat we weer graan kunnen verhandelen?’ Jullie maken de efa kleiner, jullie maken de sjekel zwaarder en jullie knoeien met de
weegschaal. 6Jullie kopen de zwakken voor een handvol zilver, de armen
voor een paar sandalen, en jullie zeggen: ‘Ook het kaf verkopen we als
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graan!’ 7Nooit – en dit zweert de HEER op wie Jakobs volk zich laat voorstaan – zal ik een van jullie daden vergeten. 8Daarom zal de aarde beven,
en al wat erop leeft gaat in rouw gehuld. Ze zal in haar geheel omhoog
komen, zoals de Nijl; ze zal kolken en weer wegzinken, zoals de rivier van
Egypte.
11

Weet dat de dagen komen - spreekt God, de HEER - dat ik het land zal
laten hongeren. Het zal geen honger zijn naar brood of dorst naar water,
maar honger naar de woorden van de HEER. 12Het volk zal zwerven van de
ene zee naar de andere, en dwalen van het noorden naar het oosten om
de woorden van de HEER te zoeken, maar ze zullen die niet vinden.
9 11Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen, ik zal de muren
herstellen en opbouwen wat is neergehaald, ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. 12Dan zal Israël in bezit nemen wat er nog rest van Edom en
van alle volken die mij eens toebehoorden – spreekt de HEER, die dit alles
doen zal.
13
Dan komen de dagen – spreekt de HEER – dat de ploeger de maaier
ontmoet en de druiventreder de zaaier, dat de bergen druipen van de wijn
en alle heuvels golven van het koren. 14Ik zal het lot van mijn volk Israël
ten goede keren. Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. 15Ik zal hen terugplanten in hun
grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat ik hun
heb gegeven – zegt de HEER, jullie God.

Gespreksvragen:
- In Amos 8: 1-8 worden concrete mensen aangesproken (jullie).
Wat is blijkens vss 4-6 hun handelwijze en mentaliteit?
- Hoe worden zij door God beoordeeld?
- Welke waarschuwing zou Amos met zijn woorden willen geven?
- Amos 9: 11-15 gaat over het herstel van Israël en het huis van David.
Zie je in deze teksten verwijzingen naar het Koninkrijk?
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Psalm 85
1

Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.

2

U bent uw land genadig geweest, HEER,
u keerde het lot van Jakob ten goede,
3
nam de schuld van uw volk weg
en bedekte al zijn zonden. sela
4
U bedwong uw woede
en wendde u af van uw brandende toorn.
5God,

onze helper, keer tot ons terug,
onderdruk uw afschuw van ons.
6Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren,
verbolgen zijn van geslacht op geslacht?
7

Breng ons weer tot leven,
dan zullen wij ons in u verheugen.
8
Toon ons uw trouw, HEER,
en geef ons uw hulp.
9Ik

wil horen wat God ons zegt.
De HEER spreekt woorden van vrede
tegen zijn volk, zijn getrouwen.
Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!

10Voor

wie hem eren is zijn hulp nabij:
zijn glorie komt wonen in ons land,
11trouw en waarheid omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus,
12uit de aarde bloeit de waarheid op,
het recht ziet uit de hemel toe.
13De

HEER geeft al het goede:
ons land zal vruchten geven.
14Het recht gaat voor God uit
en baant voor hem de weg.

Gespreksvragen:
- Waar gaat het in deze Psalm om?
- Herkent u het hele Bijbelse bidden en hopen in deze psalm?
- Hoe spreekt deze psalm over het Koninkrijk?
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Matteüs 13: 24-30 gelijkenis over het Koninkrijk
24

Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk
van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het
graan zaaien en vertrok weer. 26Toen het jonge gewas opschoot en vrucht
begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw
akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 28Hij antwoordde:
“Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u
dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” 29Hij antwoordde: “Nee, want dan
zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 30Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”’

Gespreksvragen:
- Wat wil Jezus met deze gelijkenis zeggen?
- Wie is de zaaier, wie of wat is het zaad?
- Wat is de paradox in deze gelijkenis?
- Wat zegt deze gelijkenis over het Koninkrijk?
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Hebreeën 11 het hemelse vaderland
1Het

geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het
overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 2Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. 3Door geloof komen
we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat
dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.
4Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan
dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een
rechtvaardige – God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven –, en door
zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. 5Door zijn
geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven;
hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij
stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God
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vreugde vond. 6Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven;
wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem
zoekt zal door hem worden beloond. 7Door zijn geloof bouwde Noach,
toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit
voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof.
8Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op
weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder
te weten waarheen. 9Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob,
mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten 10omdat hij
uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. 11Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was
gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een
kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte
had gedaan. 12Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zo veel
nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee.
13Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen
werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze
zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.
14Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 15En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16Nee, ze keken
reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt
God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen
een stad gereedgemaakt.

Gespreksvragen:
- Wat is de kern van deze tekst?
- Geloofshelden: speciale mensen of mensen zoals jij en ik?
- Wat kunnen we er vandaag/voor onszelf mee?
- Wat is de verbinding met het Koninkrijk?
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7

Openbaring 21 een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
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. 2Toen 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. 3Ik 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. 4Hij 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.’
5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen:
‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –
6Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het
begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met
water dat leven geeft. 7Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn
God zijn en hij zal mijn kind zijn. 8Maar voor hen die laf en trouweloos zijn
geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord,
ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede
dood.’
9Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de
laatste zeven plagen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien,
de vrouw van het lam.’ 10Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar
een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de
hemel neerdaalde, bij God vandaan. 11De stad schitterde door Gods luister,
met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. 12Ze
had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een
engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf
stammen van Israëls zonen. 13Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen
drie. 14De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van
de twaalf apostelen van het lam. 15Degene die met mij sprak had een gouden meetstok om daarmee de stad, de poorten en de muur op te meten.
16
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. 17Hij mat de stadsmuur: honderdvierenveertig el, in gewone mensenmaat, die ook engelenmaat is. 18De muur was gemaakt van jaspis, en
de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas. 19De grondstenen van de
stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis,
de tweede van lazuur, de derde kornalijn, de vierde smaragd, 20de vijfde
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sardonyx, de zesde sarder, de zevende olivijn, de achtste aquamarijn, de
negende topaas, de tiende turkoois, de elfde granaat en de twaalfde amethist. 21De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een parel op
zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas.
22
Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23De stad heeft het licht van de zon en de
maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.
24De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen
daar hun lof. 25De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht
zal het er niet meer zijn. 26De volken zullen in haar hun lof en eer komen
betuigen. 27Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in
het boek van het leven staan, het boek van het lam.

Gespreksvragen:
- Aan wie is het boek Openbaring expliciet gericht?
- Welke elementen uit de tekst spreken aan, en waarom?
- Heeft de tekst een bepaalde boodschap over God, de mens, de maatschappij, de kerk?
- Bevat de tekst een voorbeeld tot navolging, een waarschuwing of een
belofte?
- Zijn er elementen die je toe kunt passen in je dagelijks leven?
- Utopie of . . . ?
- Wat zegt de tekst over het Koninkrijk?
- Roept de tekst een bepaald lied op? (misschien voor de afsluiting)
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